KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
Č. j.:
KK/1831/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského
kraje (IS HROMADA)“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000129“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového
řízení je služba (informační systém) spočívající v poskytnutí aplikačního nástroje umožňující
vedení jednotného on-line přehledu o postižených osobách, jejich zdravotním stavu, směřování
do cílových zdravotnických zařízení, údaje o zemřelých osobách, osobách, které se,
v informačním centru, dotazují na své blízké atd. a zabezpečení nepřetržité funkčnosti této
služby umožňující on-line přístup k definovaným informacím o osobách při mimořádných
událostech s hromadným postižením životů a zdraví, případně dalších mimořádných událostech
či cvičeních, které se dotýkají velkého množství osob (např. evakuace, nákazy apod.). Přístup
k „informačnímu systému“ je požadován z PC i přenosných zařízení (tablety, mobilní telefony)
přes webové rozhraní pomocí internetového prohlížeče.
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR otevřená s výzvou
Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Název:
Sídlo:

KONZULTA Brno, a.s.
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO:
255 48 085
Cena sjednaná ve smlouvě: 750.000,- Kč bez DPH

Odůvodnění výběru nejvhodnějších nabídek:
Výše uvedený účastník splnil veškeré zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené
v zadávací dokumentaci, stejně jako požadovanou kvalifikaci a účastník podal jako jediný
nabídku.
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Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení: --Odůvodnění vyloučení účastníků: --Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita: --Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: --Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: --Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: --Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn: --Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): --Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): ---

Důvod zrušení části zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: ---

Karlovy Vary 23. 5. 2019

Ing. Zora Bolková
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Zora Bolková
Zora
Datum:
2019.05.23
Bolková 13:20:25 +02'00'

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

