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Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČ: 00023817 se sídlem:
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „SÚKL“) zastoupený MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem
rozhodl jako zadavatel veřejné zakázky VZ26/2012 „Outsourcing ICT koncových zařízení“ v souladu s § 81
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
takto:
veřejná zakázka „Outsourcing ICT koncových zařízení“
se přiděluje uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena komisí pro posuzování a hodnocení nabídek
jako nabídka nejvhodnější, a to společnosti ICT Energo, s.r.o., IČ: 29268826, se sídlem Palackého tř.
91, 612 00 Brno.

Odůvodnění:
Ve výběrovém řízení SÚKL ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky těchto uchazečů:
• ICT Energo, s.r.o., Palackého tř. 91, 612 00 Brno, IČ: 29268826
• PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028
• TRONEVIA a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 24175935
• INTERCOM SYSTEMS a.s., Nechvílova 1826, 148 00 Praha 4, IČ: 26178109
• AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795
Dne 22.5.2012 zadavatel obdržel sdělení uchazeče TRONEVIA a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice –
Polabiny, IČ: 24175935, že odstupuje z veřejné zakázky.
SÚKL jako zadavatel veřejné zakázky „Outsourcing ICT koncových zařízení“ číslo VZ26/2012 (dále jen
veřejná zakázka), která byla uveřejněna na ISVZ pod evidenčním číslem 7202011010960 rozhodl podle
ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona přidělit veřejnou zakázku uchazeči ICT Energo, s.r.o., IČ:
29268826, se sídlem Palackého tř. 91, 612 00 Brno na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek
komisí pro posuzování a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“), které mu bylo předloženo ve
zprávě pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku.
Hodnotící komise podle § 59 zákona posoudila splnění kvalifikace uchazečů a podle § 79 odst. 1 zákona
posuzovala a hodnotila v rámci uvedené veřejné zakázky nabídky uvedených uchazečů z hlediska splnění
zadávacích podmínek a podle základního hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky.
Na základě toho hodnotící komise vypracovala dne 19.9.2012 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku.

Hodnocení nabídek bylo hodnotící komisí provedeno podle základního hodnotícího kritéria „ekonomická
výhodnost nabídky“ s tímto výsledkem:
1. ICT Energo, s.r.o., Palackého tř. 91, 612 00 Brno, IČ: 29268826
2. PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028
3. INTERCOM SYSTEMS a.s., Nechvilova 1826, 148 00 Praha 4, IČ: 26178109
4. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795
Hodnotící komise po provedeném posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že v hodnocení
provedeném dle základního hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ shledala jako nejvhodnější
nabídku uchazeče ICT Energo, s.r.o., IČ: 29268826, se sídlem Palackého tř. 91, 612 00 Brno.

Poučení:
V souladu s ustanovením § 80, odst. 3 zákona je až do uzavření smlouvy uchazeč oprávněn nahlížet do
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpis nebo opis.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné námitky podle § 110 zákona, a to do 15-ti kalendářních dnů ode
dne doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější
podle § 81.
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