Oznámení o výběru dodavatele
podle § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky: Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického
podepisování smluv
Typ veřejné zakázky: podlimitní
Druh veřejné zakázky: služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní
Zadavatel
Jméno: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 05792291

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ oznamuje, že v zadávacím řízení na
shora uvedenou veřejnou zakázku vybral podle § 53 odst. 6 ve spojení s § 122 odst. 1 ZZVZ k
uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky následujícího účastníka zadávacího řízení:
QCM s.r.o., IČO: 26262525, se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
Podle ustanovení § 53 odst. 5 ZZVZ ve spojení s bodem 2.9 zadávací dokumentace se toto
oznámení o výběru dodavatele uveřejňuje pouze na profilu zadavatele; oznámení se považuje za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.
Odůvodnění:
Posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno hodnotící komisí (dále jen „komise“) jmenovanou
pro tento účel zadavatelem podle § 42 ZZVZ.
Nabídky byly hodnoceny v souladu s bodem 12 zadávací dokumentace veřejné zakázky dle jejich
ekonomické výhodnosti, a to na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Takto
byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka dodavatele QCM s.r.o
Po seznámení s průběhem a výsledky činnosti komise zadavatel shledal, že průběh i výsledky
činnosti komise jsou plně v souladu s právními předpisy i zadávacími podmínkami uvedené
veřejné zakázky. Zadavatel se s výstupy činnosti komise ztotožnil a rozhodl o výběru dodavatele
v souladu s doporučením komise tak, jak je uvedeno výše.
Komise současně ve vztahu k vybranému dodavateli provedla posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení včetně splnění požadované kvalifikace, přičemž shledala, že vybraný dodavatel

splnil podmínky účasti v zadávacím řízení v plném rozsahu. I s tímto závěrem komise se zadavatel
plně ztotožnil.
V Praze dne
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