OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
CZ00245836
Mgr. Dalibor Carda, starosta

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
Evidenční číslo: S-MUCK 49015/2020
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), Vám v souladu s ustanovením § 123 zákona oznamuje výběr dodavatele
na základě rozhodnutí o výběru dodavatele, které je přílohou tohoto oznámení.
1. ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Zpráva o hodnocení nabídek byla vypracována v souladu s § 123 zákona. Zpráva o hodnocení
nabídek je přílohou tohoto oznámení.
2. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
2.1 Seznam dokladů, kterými vybraný zhotovitel prokazoval kvalifikaci
Tyto skutečnosti jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto Oznámení.
2.2 Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické
kvalifikace.
Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2
zákona a technické kvalifikace.
2.3 Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy podle §
104 zákona.
Tyto skutečnosti jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto Oznámení.
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Mgr. Dalibor Mgr. Dalibor Carda
Datum: 2021.03.31
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Mgr. Dalibor Carda, starosta
Příloha č. 1 – Rozhodnutí o výběru dodavatele
Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Příloha č. 3 – Zpráva o hodnocení nabídek
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Rozhodnutí o výběru dodavatele
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
CZ00245836
Mgr. Dalibor Carda, starosta

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
z ad av at el dl e u sta no ve ní
veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“),
zadávané na části
ROZHODUJE O VÝBĚRU dodavatele pro část 13
ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo AUTOCONT a.s.,
jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava
04308697

IČ:

V Českém Krumlově
Digitálně podepsal

Mgr. Dalibor Mgr. Dalibor Carda
Datum: 2021.03.31
Carda
09:02:42 +02'00'

………………………………..
Mgr. Dalibor Carda, starosta
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Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
AUTOCONT a.s
Prokázání základní způsobilosti
Požadavek podle § 74 zákona
a) Dodavatel není dodavatelem, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
b) Dodavatel není dodavatelem, který má v České republice nebo v zemi svého sídla v
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) Dodavatel není dodavatelem, který má v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

Seznam dokladů dle § 123 zákona 134/2016 Sb., v platném znění

Označení dokladu
Čestné prohlášení ze dne 15.3.2021
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 15.3.2021
Čestné prohlášení ze dne 15.3.2021
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 15.3.2021
Čestné prohlášení ze dne 15.3.2021
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 15.3.2021

d) Dodavatel není dodavatelem, který má v České republice nebo v zemi svého sídla
Čestné prohlášení ze dne 15.3.2021
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 15.3.2021
e) Dodavatel není dodavatelem, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o Čestné prohlášení ze dne 15.3.2021
úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Prokázání profesní způsobilosti
Požadavek podle § 77 zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Označení dokladu
Čestné prohlášení ze dne 15.3.2021,
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 25.2.2021,
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 24.2.2021

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy.
Zadavatel nepožaduje předložení vzorků

nerelevantní

Prokázání technické způsobilosti
Požadavek podle § 79 zákona
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické
kvalifikace.
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za poslední 3 roky provedl
minimálně významné služby obdobného charakteru a rozsahu alespoň:.1.340.000,- Kč
bez DPH.

Označení dokladu
Čestné prohlášení ze dne 16.3.3021

