OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
1. INFORMACE O ZADAVATELI
Název zadavatele:
se sídlem:
Zapsán v:

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
04212029
Ing. Petr Baťka, ředitel nemocnice
+420 519 407 311 / +420 519 407 399
3319690369 / 0800

IČ:
Statutární zástupce:
tel. / fax.
bankovní spojení / číslo účtu:
dále jen objednatel
Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Michaela Hýblerová
Tel: +420 519 407 365
e-mail: hyblerova.michaela@nemhu.cz

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

Pořízení serveru včetně instalačních prací
Veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení §
27 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných
zakázek (dále jen zákon).
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo
režim zákona v souladu s § 31, § 27 a § 6 zákona č.
134/2016 Sb.

3. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek
provedeného hodnotící komisí dne 25.02.2020 rozhodl o tom, že
nejvhodnější nabídkou
na výše uvedenou veřejnou zakázku je nabídka uchazeče, obchodní společnosti: MCS plus
spol. s r.o., Hustopeče, Janáčkova 888/4, PSČ 69301, IČ: 25535391, zapsaná u Krajského
soudu v Brně, spisová značka č. C 31335.
4. HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní
hodnotící kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší celkovou
nabídkovou cenu za dodávky, přičemž rozhodující je cena bez DPH:
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a) Nabídková cena dodávky bez DPH
Pořadové číslo
nabídky
1.
2.

Nabídková cena bez
DPH v Kč
409.500,00,413.153,00,-

Uchazeč

MCS plus spol. s r.o.
MEDORO, s.r.o.

Vyhodnocení (pořadí)
1.
2.

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti MCS plus spol. s r.o., Hustopeče, Janáčkova 888/4,
PSČ 69301, IČ: 25535391, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka č. C 31335
se umístila na prvním místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky
nejvýhodnější.
5. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a to
nabídky uchazeče, obchodní společnosti MCS plus spol. s r.o., Hustopeče, Janáčkova 888/4,
PSČ 69301, IČ: 25535391, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka č. C 31335,
jehož nabídka splnila všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a
byla ekonomicky nejvýhodnější.
6. PRÁVO NA PODÁNÍ NÁMITEK
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nelze podat námitky.
7. VÝZVA K POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI
Jako vybraný uchazeč máte povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k
uzavření smlouvy. S ohledem na výše uvedenou skutečnost Vás tímto vyzýváme k
poskytnutí součinnosti spočívající v předložení 2 vyhotovení návrhu na uzavření Kupní
smlouvy včetně povinné přílohy č. 2 – Technická specifikace shodné s návrhem smlouvy
obsažené v nabídce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí tohoto
oznámení.

V Hustopečích 26.02.2020
S pozdravem

Ing. Petr
Baťka

Digitálně podepsal
Ing. Petr Baťka
Datum: 2020.02.26
12:15:36 +01'00'

Ing. Petr Baťka
Pověřen zastupováním dočasně neobsazeného
místa ředitele Nemocnice Hustopeče, p.o.
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