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dle rozdělovníku

Oznámení o výběru dodavatele
I. Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlem:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
70888337

II. Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
Zpracování účetního výkaznictví
Režim veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení:
Dle interních předpisů zadavatele (nejedná se o zadávací řízení
dle Zákona, zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené
v ustanovení § 6 Zákona)

III. Rozhodnutí zadavatele:
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodl usnesením
Rady Jihomoravského kraje č. 2275/21/R37 ze dne 29.09.2021 o tom, že
vybraným dodavatelem
je dodavatel – obchodní společnost GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ:
47903783, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 9313
(dále jen „vybraný dodavatel“).
IV. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele:
V návaznosti na skutečnost, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, neprováděl hodnocení
a přistoupil k posouzení obdržené nabídky. Podrobnosti jsou uvedeny v Záznamu o hodnocení
a posouzení nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto oznámení.
Vybraný dodavatel rovněž splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení stanovené zadavatelem.
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Zadavatel konstatuje, že nabídková cena odpovídá hospodárnému vynakládání veřejných prostředků
a je pro zadavatele akceptovatelná, neboť odpovídá obvyklé tržní ceně za poptávané plnění. Zadavatel
dále konstatuje, že tuto nabídkovou cenu nepovažuje za mimořádně nízkou vzhledem k předmětu
veřejné zakázky.
Identifikační údaje dodavatele:
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 2108/4
586 01 Jihlava
IČ: 47903783

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.200.000,-

Pořadí
nabídek:
1.

V. Výzva k poskytnutí součinnosti:
Zadavatel tímto vyzývá vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti potřebné k uzavření smlouvy,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení do datové schránky x2pbqzq řádně
vyplněné a elektronicky podepsané Smlouvy o poskytování služeb ve věci účetního výkaznictví
shodné s textem smlouvy obsaženým ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku. Smlouva musí
být podepsána osobou za vybraného dodavatele k tomu oprávněnou.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Záznam o hodnocení a posouzení nabídek

S pozdravem

Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Záznam o hodnocení a posouzení nabídek
I. Informace o zadavateli
Zadavatel:
Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Zpracování účetního výkaznictví
Režim a druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení:
Dle interních předpisů zadavatele (nejedná se o zadávací řízení
dle ZZVZ, zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené v
ustanovení § 6 ZZVZ).
III. Seznam osob podílejících se na hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného
dodavatele
Jako osoby podílející se na průběhu výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku byly
zadavatelem pověřeny:
Bc. Jakub Šilhan, odbor investic
Mgr. Hana Plačková, odbor informatiky
IV. Mlčenlivost a střet zájmů
Podpisem tohoto záznamu se pověřené osoby zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
o nichž se dozvěděly v souvislosti se svou činností pověřených osob; tím není dotčeno poskytování
informací a údajů podle zvláštních předpisů. Podpisem tohoto záznamu tyto osoby zastupující
zadavatele potvrzují, že nejsou ve střetu zájmů, tedy nemají zájem spočívající v získání osobní
výhody či snížení majetkového nebo jiného prospěchu zadavatele, který by ohrožoval jejich
nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s tímto výběrovým řízením.
V. Otevírání nabídek
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek přijal pouze níže uvedené nabídky doručené prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Seznam nabídek doručených ve lhůtě pro podání nabídek:
Pořadové číslo Účastník
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 2108/4
1
586 01 Jihlava
IČ: 47903783
VI. Popis způsobu hodnocení
S ohledem na skutečnost, že byla podána pouze jedna nabídka, pověřené osoby neprováděly
hodnocení nabídek.
Nabídková cena účastníka činí 1.200.000 Kč bez DPH. Pověřené osoby konstatují, že nabídková cena
odpovídá hospodárnému vynakládání veřejných prostředků a je pro zadavatele akceptovatelná,
neboť odpovídá obvyklé tržní ceně za poptávané plnění. Pověřené osoby dále konstatují, že tuto
nabídkovou cenu nepovažují za mimořádně nízkou vzhledem k předmětu veřejné zakázky.

VII. Seznam hodnocených nabídek
Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí
nabídek takto:
Nabídková cena
v Kč bez DPH

Účastník
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 2108/4
586 01 Jihlava
IČ: 47903783

1.200.000 Kč

Výsledné pořadí
nabídky
1.

V návaznosti na skutečnost, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, nebylo provedeno hodnocení,
a tak je na základě posouzení konstatováno, že nabídka účastníka GORDIC spol. s r.o. se sídlem
Erbenova 2108/4; 586 01 Jihlava; IČ: 47903783 splňuje všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení
stanovené zadavatelem.
V Brně 06.09.2021

Jména a podpisy osob, které se na hodnocení podílely:
Osoby podílející se na hodnocení nabídek:
Podpis:
Mgr. Hana Plačková

v.r.

Bc. Jakub Šilhan

v.r.

