Písemná zpráva zadavatele

Označení zadavatele:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo zadavatele:

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Název veřejné zakázky:

Modernizace provozních IS

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou
zprávu o shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:
A.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – pro
vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní
dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora
provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v
Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a
Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).
Předmět veřejné zakázky:

Cena sjednaná ve smlouvě bez
DPH:

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným
souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých
platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak
musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných
obecně závazných norem.
Smlouva o dílo – 9 481 057,- Kč
Smlouva o zabezpečení podpory provozu:
a) v prvním roce – 105 715,- Kč
b) v druhém roce – 105 715,- Kč
c) ve třetím roce – 105 715,- Kč
d) ve čtvrtém roce – 105 715,- Kč
B.
Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Druh zadávacího řízení:

C.
Údaje o účastnících zadávacího řízení:
Obchodní firma nebo
název účastníka
TECHNISERV IT, spol.
s r.o.
AUTOCONT a.s.

Sídlo

IČO

DIČ

Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

26298953

CZ26298953

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava

04308697

CZ04308697
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D.
Seznam vyloučených účastníků:
Obchodní firma nebo
název účastníka

Sídlo

IČO

DIČ

Není tento případ!
Důvody vyloučení účastníků uvedených v předchozí tabulce:
Obchodní firmy nebo
název účastníka

Důvod vyloučení účastníka

Není tento případ!
E.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma nebo
název dodavatele

Sídlo

IČO

DIČ

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava

04308697

CZ04308697

Odůvodnění výběru dodavatele uvedeného v předchozí tabulce:
Obchodní firmy nebo
název dodavatele

Odůvodnění výběru dodavatele

AUTOCONT a.s.

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, jeho nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle níže uvedeného
hodnocení.

Hodnocení
Nabídky byly dl § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií:
Kritérium č. 1: Výše nabídkové ceny
Kritérium č. 2: Metodika implementace
Kritérium č. 3: Technická úroveň nabízené Dodávky

váha 70 %
váha 20 %
váha 10 %

Zadavatel stanovil, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč bez daně
z přidané hodnoty.
V rámci hodnotícího kritéria č. 1 byly porovnány nabídkové ceny zpracované způsobem dle čl. 7.1
podrobných podmínek zadávací dokumentace.
Hodnocení nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria proběhlo tak, že každé z nabídek bylo
přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:
(nejnižší nabídková cena/cena v hodnocené nabídce)*100
Toto bodové hodnocení bylo pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou
(70%), tedy do celkového hodnocení vstupuje hodnota určená podle následujícího vzorce:
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[(nejnižší nabídková cena/cena v hodnocené nabídce)*100]*0,7
Hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.
Výsledek hodnocení v rámci hodnotícího kritéria 1:
Č.

Dodavatel

Nabídková cena v Kč bez DPH

Počet bodů

1.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

15 776 040,-

64,58

2.

AUTOCONT a.s.

14 555 377,-

70

F.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo
název dodavatele

Obchodní firma nebo
název poddodavatele
CES EA s.r.o.

AUTOCONT a.s.
ALVAO s.r.o.

Sídlo
poddodavatele
Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava
Hlohová 1455/10,
Žďár nad Sázavou
5, 591 01 Žďár nad
Sázavou

IČO
poddodavatele

DIČ
poddodavatele

08028656

CZ08028656

25561561

CZ25561561

G.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
Odůvodnění:

Není tento případ!
H.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Odůvodnění:

Není tento případ!
I.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Odůvodnění:

Není tento případ!
J.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Odůvodnění:

Není tento případ!
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K.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Odůvodnění:

Není tento případ!
L.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Označení osoby

Přijaté opatření

Není tento případ!
M.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Odůvodnění:

Předmět plnění neobsahuje části, které by bylo účelné nebo hospodárné oddělit.

N.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Odůvodnění:

Není tento případ!
V Praze dne 16. 9. 2019
Digitálně podepsal
Linda
Linda Robovská
Datum: 2019.09.16
Robovská
11:00:26 +02'00'
_______________________________

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.
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