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profil zadavatele

Oznámení o výběru dodavatele
podle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)

I. Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
IČO:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Upgrade diskového pole a odpovídající infrastruktury
Režim a druh veřejné zakázky:
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení

III. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného
dodavatele provedeného zadavatelem rozhodl usnesením Rady Jihomoravského kraje č.
6136/19/R84 ze dne 14. 1. 2019 podle ustanovení § 122 odst. 1 Zákona o tom, že
vybraným dodavatelem
k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku je účastník zadávacího řízení
spol. AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 043
08 697

(dále jen „vybraný dodavatel“).

IV. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele
Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku provedl hodnocení podaných nabídek v
souladu s pravidly vymezenými v zadávací dokumentaci postupem stanoveným v souladu s § 115
Zákona. Zadavatel v souladu s § 114 Zákona v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a že ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel
hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona o ZVZ podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí
nabídek takto:

Identifikační údaje účastníka

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Pořadí

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava
IČ 043 08 697
Com-Sys TRADE spol. s r.o.
Jagellonská 2427/19, Vinohrady 130 00
Praha 3
IČ 161 88 781

4.480.000,-

1.

4.574.812,-

2.

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou je nabídka účastníka spol. AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 043 08 697, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. Vybraný
dodavatel rovněž splnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem.

V. Výzva k poskytnutí součinnosti
Zadavatel tímto vyzývá vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti potřebné k uzavření smlouvy,
kterou se myslí zaslání návrhu smlouvy v elektronické podobě. Návrh smlouvy musí být podepsán
osobou k tomu oprávněnou. Vybraný dodavatel je povinen návrh smlouvy předložit zadavateli včetně
přílohy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

