NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz
IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 155/SŘ/2020

V Břeclavi dne 18. 2. 2020

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

I. Informace o zadavateli:
ZADAVATEL:
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
IČ: 00 390 780,
se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ: 690 02
zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
zastoupená Ing. Perem Baťkou, ředitelem
II. Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

„Automatická pokladna pro regulační poplatky“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky malého rozsahu dle zákona
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Forma zadávacího řízení:

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo
režim zákona v souladu s § 31 a § 6 zákona.

III. Výběr nejvhodnější nabídky:
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek
provedeného hodnotící komisí rozhodl dne 13. 2. 2020 o tom, že
nejvhodnější nabídkou na výše uvedenou veřejnou zakázku je nabídka dodavatele, obchodní
společnosti Green Center, s.r.o., Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha - Kbely, IČ: 471
21 572, zapsaná Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 13315.
IV. Hodnocení nabídek:
Nabídky byly hodnoceny pomocí bodové metody s použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až
100 bodů níže uvedeným postupem. Všechny zjištěné hodnoty byly dle matematických
pravidel zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Hodnocení podle bodovací metody provedla hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií (na základě dále uvedených výpočtů) vynásobila
příslušnou vahou daného dílčího kritéria.
Dílčí kritérium nabídková cena
Zadavatel hodnotil celkovou výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH bodovací metodou.
Celková výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH byla hodnocena podle její absolutní výše
v korunách českých. Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč
-------------------------------------------- x 90 (bodů)
hodnocená nabídková cena v Kč
Dílčí kritérium doba realizace
Zadavatel hodnotil celkovou dobu realizace ve dnech bodovací metodou. Celková doba
realizace uchazeče byla hodnocena podle její absolutní doby trvání v kalendářních dnech.
Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:
nejkratší doba dodání v kalendářních dnech
------------------------------------------------------------------------------- x 10 (bodů)
hodnocená nabídková doba dodání v kalendářních dnech
Jednotlivým dílčím kritériím stanovil zadavatel procentní váhy tak, že jejich součet je celkem
100. Bodová ohodnocení v dílčích kritériích se vynásobí váhou dílčího kritéria. U každé
nabídky byly bodové hodnoty vynásobené váhou dílčího kritéria a následně sečteny. Na
základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanovila pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla určena nabídka, která dosáhne
nejvyššího součtu bodů.
Hodnotící komise sestavila pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši
nabídkové ceny, doby realizace díla a záruky na dílo. Nejvhodnější nabídka je taková, která
dosáhne nejvyššího součtu bodů.
Hodnocení nabídek dle kritérií:
pořadové č. nabídky
uchazeč

nabídková cena
body
(v Kč bez DPH)

1. IDentcode s.r.o.

215 000,-

70,44

2. Green Center s.r.o.

168 280,-

90,00

3. AS PARKING s.r.o.

168 500,-

89,88

190 878,33

79,34

4. CROSS Zlín, a.s.

pořadové č. nabídky
uchazeč

Délka doby dodání
v kalendářních dnech

body

1. IDentcode s.r.o.

40

9,50

2. Green Center s.r.o.

42

9,05

3. AS PARKING s.r.o.

42

9,05

4. CROSS Zlín, a.s.

38

10,00

Výsledek hodnocení nabídek
Komise sestavila podle výsledků hodnocení následující pořadí nabídek:
Nabídka uchazeče
1. IDentcode s.r.o.
2. Green Center s.r.o.
3. AS PARKING s.r.o.
4. CROSS Zlín, a.s.

Součet bodů
79,9
99,0
98,9
89,3

Celkové pořadí
4.
1.
2.
3.

V. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a to
nabídky dodavatele, obchodní společnosti Green Center, s.r.o., Mladoboleslavská 1121,
197 00 Praha - Kbely, IČ: 471 21 572, zapsaná Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C
13315, jehož nabídka splnila všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích
podmínkách a dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení.
VI. Právo na podání námitek:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nelze podat námitky.
VII. Výzva k poskytnutí součinnosti:
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy. S ohledem na výše uvedenou skutečnost zadavatel tímto vyzývá vybraného
dodavatele k poskytnutí součinnosti spočívající v předložení 2 vyhotovení návrhu na uzavření
Kupní smlouvy shodných s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce, a to nejpozději do 5-ti
pracovních dnů ode dne převzetí tohoto oznámení.
S pozdravem

Ing. Petr
Baťka

Digitálně podepsal
Ing. Petr Baťka
Datum: 2020.02.19
08:54:59 +01'00'

......................................................
Ing. Petr Baťka
ředitel

