
Věc: Vyhodnocení nabídek dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění  pozdějších předpisů k zajištění nákupu Rozšíření systému GINIS.

Na základě interního průzkumu obchodních společností, dále jen možných uchazečů,
provedeného pomocí internetu byli osloveni následující možní uchazeči:

Uchazeč Adresa E-Mail IČ 
DIČ

ASI informační
technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

zuzana.kankova@asi.cz
25864394

CZ25864394

GORDIC spol. s r. o.
Erbenova 2108/4
586 01 Jihlava

zdenek_hajn@gordic.cz
47903783

CZ47903783

HAiDA s.r.o.
Gen. Svobody 802
471 41 Nový Bor

lubos.socha@haida.cz
40229645

 CZ40229645

KMS software s.r.o.
Brněnská 604/22
586 01 Jihlava

kms@kms.cz
25546431

CZ25546431

BNSOFT s.r.o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo 

bnsoft@bnsoft.cz
26968959

CZ26968959

Poptávka  byla  zveřejněna  na  elektronickém  tržišti  veřejné  správy
(https://www.tendermarket.cz/)  od 18.8.2015  do  2.9.2015.  Nabídku  nedodali  žádní  další
neoslovení uchazeči.

Zjednodušená vyhodnocovací tabulka: 

Uchazeč
Nabízená cena 

(Kč včetně DPH)
Důvod zvýhodnění /
zamítnutí nabídky

Poznámka

ASI informační
technologie s.r.o.

Uchazeč nabídku nedodal

GORDIC spol. s r. o. 561 001,00 Kč Vítězná nabídka

HAiDA s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal

KMS software s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal

BNSOFT s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal

Vyřazení nabídek z vyhodnocení pro nesplnění podmínek zadání
Ve výběrovém řízení byly zadány následující podmínky:

– Součástí nabídky bude podepsané a orazítkované čestné prohlášení, ve kterém
bude uvedeno, že je uchazeč oprávněn k zásahům do SW řešení firmy GORDIC.

– Součástí nabídky bude návrh smlouvy
– O zakázku se může ucházet jen dodavatel, který nabídne kompletní nabídku.

Zakázka nebude rozdělena mezi více dodavatelů.
– Nebudou připuštěny varianty či alternativy poptávaných produktů.
– Nabídka bude obsahovat produktový list s přesnou technickou specifikací

nabízeného řešení.
– Nabídky budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického tržiště veřejné

správy provozovaného na portále https://www.tendermarket.cz



Do  výběrového  řízení  bylo  doručeno  celkem  jedna  nabídka.  Po  podrobném
prostudování této nabídky nebylo shledáno vad z hlediska splnění podmínek zadání a byla
proto připuštěna k dalšímu vyhodnocení dle použitých hodnotících kritérií.

Vyhodnocení nabídek podle jednotlivých použitých kritérií:
– Nejnižší nabídková cena za celý předmět dodávky – váha 100 %.

Název uchazeče
Nabízená cena

(Kč včetně DPH)

GORDIC spol. s r. o. 561 001,00 Kč

Po tomto vyhodnocení bylo přikročeno k výběru vítěze. Ke sporům v komisi nedošlo,
a nebylo třeba hlasování o žádném z použitých kritérií. Podle platné směrnice pro hospodaření
s finančními prostředky DÚ komise doporučuje řediteli uzavřít smlouvu na poptávané SW
řešení s uchazečem GORDIC spol. s r. o..

Zdůvodnění:
Uchazeč  GORDIC spol. s r.  o. nabídl nejnižší cenu za poptávané SW řešení. Jeho

nabídka zároveň nejlépe vyhověla kritériím uvedeným v poptávce. Uchazeč má zastoupení
v místě plnění a lze se domnívat, že závazky plynoucí z uzavření smlouvy beze zbytku dodrží.

V Praze dne 7.9.2015:

Jméno a příjmení Funkce Podpis

Václav Uhlíř vedoucí oddělení vnitřní správy

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka odboru kanceláře

ředitele DÚ

Ing. Irena
Procházková

vedoucí personálně
ekonomického oddělení

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí

Ing. Jiří Kolář, Ph.D. ředitel DÚ


