Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce na služby
VZ57/2012 „Rozšíření funkcionalit a servisní podpora systému pro zpracování správních řízení a databáze
léčivých přípravků“
číslo VZ: 239070

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Název:
Adresa:
IČO:
Zastoupený:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
00023817
MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel

2. Předmět zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je návrh a realizace rozšíření funkcionalit aplikace pro vedení správních řízení a
databáze léčivých přípravků (dále jen „aplikace“) včetně poskytování servisní podpory.

3. Přehled uchazečů
Své nabídky předložili tito uchazeči:
 BBM spol. s r.o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek, IČ: 40755592
 PragoData Consulting, s.r.o., Vranovská 1570/61, 614 00 Brno, IČ: 45280576
 MESAC s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 27513149

4. Identifikační údaje zájemců a uchazečů, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich
vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučení žádní uchazeči.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Zakázka přidělena uchazeči:
Název: MESAC s.r.o.
Adresa: Kaprova 42/14
IČ:
27513149
6. Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena zakázky sjednaná ve smlouvách ze dne 26.2.2013 je 26 082 760,- Kč včetně DPH
Ve smlouvě o dílo je to 11 925 760,- Kč vč. DPH, ve smlouvě servisní je to 14 157 000,- Kč vč. DPH.
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7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Hodnoceny byly nabídky těchto uchazečů:
 BBM spol. s r.o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek, IČ: 40755592
 PragoData Consulting, s.r.o., Vranovská 1570/61, 614 00 Brno, IČ: 45280576
 MESAC s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 27513149
Posouzení plnění kvalifikace
Posouzením kvalifikace uchazečů v souladu s § 59 odst. 3 zákona o VZ pověřil zadavatel komisi pro posuzování a
hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise). Hodnotící komise po posouzení konstatovala, že všichni hodnocení
uchazeči prokázali splnění kvalifikace v zákonem a zadávací dokumentací požadovaném rozsahu.
Posouzení plnění předmětu veřejné zakázky
Hodnotící komise nejprve posuzovala, zda uchazeči ve svých nabídkách splnili požadavky stanovené v části 7
zadávací dokumentace. Hodnotící komise konstatovala, že v nabídkách všech hodnocených uchazečů jsou výše
uvedené požadavky splněny.
Hodnocení nabídek
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší celkovou nabídkovou cenu za
celý předmět veřejné zakázky zpracovanou dle části 10 zadávací dokumentace v Kč bez DPH s tím, že dle odst. 11.3
zadávací dokumentace budou nabídky seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny a zakázka bude přidělena
uchazeči, který podal nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
Z tohoto důvodu byly nabídky ostatních uchazečů seřazeny podle výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH):
1. MESAC s.r.o.
2. BBM spol. s r.o
3. PragoData Consulting, s.r.o.

-

21 556 000,- Kč
21 578 400,- Kč
22 170 000,- Kč

Hodnotící komise proto doporučila zadavateli, aby veřejnou zakázku přidělil níže uvedenému uchazeči:
MESAC s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČ: 27513149
8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
V Praze dne 5.3.2013
Zpracoval: Ing. Karel Kettner
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