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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:
HW pro upgrade projektu VDI
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 dodávky
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 hodnocení a posouzení nabídky rozhodl usnesením
Rady Jihomoravského kraje č. 8625/19/R122 ze dne 11.11.2019 o tom, že
vybraným dodavatelem
je společnost AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ
043 08 697, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 (dále jen „vybraný dodavatel“).

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

IV. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele:
Vybraný dodavatel podal nejvýhodnější nabídku, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.
Podrobnosti jsou uvedeny v Záznamu o hodnocení a posouzení nabídek, který je přílohou tohoto
oznámení.
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,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení elektronicky podepsané Smlouvy o
dílo. Smlouva musí být podepsána osobou za vybraného dodavatele k tomu oprávněnou.

S pozdravem
Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

