KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
70891168

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000429“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačního systému
umožňujícího elektronický oběh vybraných typů dokumentů v prostředí úřadu, včetně příslušných
licencí a služeb s tím spojených, dle specifikace rozsahu plnění veřejné zakázky obsažené v příloze
č. 1 této zadávací dokumentace. Tento by měl zefektivnit, zautomatizovat a především převést do
elektronické podoby procesy úřadu týkající se jakéhokoliv schvalovacího procesu.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková cena za dodávku včetně implementace a licencí (včetně DPH): 1.179.750,- Kč
Celková cena za poskytnutí roční servisní podpory a metodické pomoci (včetně DPH): 154.638,- Kč

Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR uzavřené s výzvou
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název: GORDIC spol. s r.o.
Sídlo: Erbenova 4, 586 01 Jihlava
IČO: 47903783
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Vybraná nabídka byla zadavatelem posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka splnila
veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně požadované kvalifikace účastníka.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
---

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
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KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí č.

1.

Obchodní jméno účastníka

GORDIC spol. s r. o.

Nabídková cena
(včetně DPH)
1.334.388,- Kč

Dále jsou uvedeny v sestupném pořadí dle výhodnosti ostatní hodnocené nabídky:

2.

PilsCom, s. r. o.

2.071.520,- Kč

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):
---
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KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
--V Karlových Varech dne 8. 10. 2018

Ing.
Andrea
Černá

Digitálně podepsal
Ing. Andrea Černá
Datum: 2018.10.08
14:50:27 +02'00'

Ing. Andrea Černá, v. r.

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

Stránka 3 z 3

