Zadavatel:
Sídlo:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

ČR – Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ČŠI – SW licence pro PC“
ROZ HODNUT Í A OZ NÁME NÍ O VÝ BĚRU NEJVHOD N ĚJŠ Í NA BÍDKY
Zadavatel na základě ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“)
ROZHODL a OZNAMUJE
o přidělení výše uvedené podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),
níže uvedenému vybranému uchazeči.
I. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Název uchazeče:

COMPUTER HELP spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Blanická 16, 120 00 Praha 2

IČ:

49617320

DIČ:

CZ49617320

II. Identifikační údaje ostatních nevybraných uchazečů, jejichž nabídka byla
hodnocena
I. Identifikační údaje ostatních nevybraných uchazečů
Název uchazeče:

Servodata a.s

Sídlo/místo podnikání:

Dolnoměcholupská 1418/12, 120 00 Praha 10

IČ:

25112775

DIČ:

CZ25112775

III. Výsledek hodnocení nabídek
Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)
Pořadí nabídek po
hodnocení

Obchodní firma,sídlo /
místo podnikání

1

COMPUTER HELP spol. s r.o.,
Blanická 16, 120 00 Praha 2

2

Servodata a.s.,
Dolnoměcholupská 1418/12,
120 00 Praha 10

IČ
49617320

25112775

Celková
nabídková cena
bez DPH
2.847.600,-

3.085.380,-

IV. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Na základě výše uvedeného hodnocení hodnotící komise určila jako vítěznou nabídku
uchazeče č. 1 - COMPUTER HELP spol. s r.o. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise
přidělit veřejnou zakázku výše uvedenému uchazeči, jehož nabídka splňuje veškeré
požadavky určené zákonem i zadavatelem v zadávacích podmínkách a jehož celková
nabídková cena bez DPH je v rámci hodnocení nejnižší a rozhodl o přidělení výše uvedené
podlimitní veřejné zakázky uchazeči COMPUTER HELP spol. s r.o.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky mohou být podány
zdůvodněné námitky dle § 110 zákona.
Námitky proti tomuto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit
zadavateli prostřednictvím společnosti OTIDEA, a.s., Palác Broadway, Na Příkopě 31, PSČ
110 00, Praha 1, která zastupuje zadavatele na základě mandátní smlouvy, a to do 15
dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle §
81.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81.

V Praze dne 26. 11. 2010

v z. Ing. Libor Vacek v. r.
náměstek ústřední školní inspektorky
pro informatiku a ekonomiku

Mgr. Olga Hofmannová
ústřední školní inspektorka

