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ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
dle ust. § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení
zadávacího řízení (dále jen „zákon“).
Veřejná zakázka:

Správa Oracle serverů, DB a OVM
Identifikační údaje zadavatele:
Název
IČO
Adresa sídla
Korespondenční adresa
Osoba oprávněná jednat

1)

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“)
00020729
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11– Chodov
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4– Krč
Ing. Petr Valdman

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

1.1. Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO: 262 98 953, se sídlem Traťová 574/1,
619 00 Brno.
1.2. Nabídka vybraného uchazeče splnila veškeré zákonné požadavky a požadavky stanovené
zadavatelem v zadávacích podmínkách. V rámci hodnocení nabídek se pak na základě základního
hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“ umístila jako první v pořadí, tudíž byla vybrána jako
nejvhodnější.
2)

Identifikační údaje uchazečů, jejich nabídka byla hodnocena:
Číslo
nabídky

Uchazeč

IČO

Sídlo/místo podnikání

1.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

26298953

Traťová 574/1, 619 00 Brno

2.

ZYXO a.s.

26967324

Valchařská 39, 614 00 Brno

3.

Solutia, s.r.o.

27127982

Petrohradská 390/46, 101 00 Praha 10 Vršovice
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3)

Výsledek hodnocení nabídek:
Číslo
nabídky

Uchazeč

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

Pořadí

1.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

1.527.246 Kč bez DPH

1.

2.

ZYXO a.s.

1.647.030 Kč bez DPH

2.

3.

Solutia, s.r.o.

2.082.040 Kč bez DPH

3.

Uchazeč č. 2 - ZYXO a.s. doložil v rámci své nabídky „Čestné prohlášení o zaměstnávání více než
50 % OZP“, kterým uplatňoval pro účely hodnocení nabídek nabídkovou cenu sníženou o 15 %.
Dle § 101 odst. 4 zákona učastní-li se zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní
veřejné zakázky na služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než
50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše
nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.
Dle § 101 odst. 6 zákona hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle § 101 odst. 4 zákona je
možné pouze tehdy, pokud jsou skutečnosti podle § 101 odst. 4 zákona prokázány v nabídce
předložením potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.
S ohledem na skutečnost, že uchazeč č. 2 - ZYXO a.s. doložil v rámci své nabídky pouze čestné
prohlášení místo potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce, nepřistoupila hodnotící
komise k hodnocení nabídkové ceny tohoto uchazeče snížené o 15 %. Nabídková cena tohoto
uchazeče tak byla hodnocena v její 100% výši.
4) Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat námitky, které musí být
zadavateli doručeny do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V souladu s ust. § 82 odst. 1
zákona nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější.

.………………………………….
Ing. Petr Valdman
ředitel SFŽP ČR
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