Nemocnice Prachatice, a.s.
Prachatice, Nebahovská 1015, IČO 260 95 165

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.
SYSTÉM PRO OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ A PRO OBJEDNÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE

Článek 1
Základní údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli
zadavatel:
sídlo:
IČO:
zastoupený:
profil zadavatele:
2.

3.

Údaje o pověřené osobě:
Pověřená osoba:
Sídlo:
IČO:
kontaktní osoba:

Nemocnice Prachatice, a.s.
Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
26095165
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-prachatice-a-s

RECTE.CZ, s.r.o.
Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
619 72 690
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Údaje o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázy: Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.
Systém pro objednávání pacientů a pro objednávání a plánování rehabilitační péče
Druh zakázky: veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 595 890 Kč bez DPH
CPV kódy – klasifikace předmětu veřejné zakázky72000000 – 5 Informační technologie:
poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora, 72200000 – 7 Programování
programového vybavení a poradenské služby
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na dodávku IT řešení Systém pro objednávání pacientů a pro objednávání a plánování rehabilitační péče, tj. pořízení
nového systému, který bude umožňovat používání základních plánovacích a rezervačních funkcí
pro on-line objednávání pacientů do ambulancí nemocnice, pro objednávání a plánování pacientů
a procedur na rehabilitačním oddělení a rezervaci termínů pro pacienty na operačních sálech.

Článek 2
Postup zadavatele při otevírání obálek s nabídkami
Zadavatel jmenoval pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů
komisi, jejímž úkolem bylo otevřít doručené nabídky a zkontrolovat jejich úplnost z hlediska požadavků
zadavatele jím stanovaných a provést hodnocení nabídek. Před vlastním jednáním byli členové komise,
zadavatelem seznámeni o počtu doručených nabídek, resp., kteří dodavatelé doručili svou nabídku na
adresu zadavatele do 15. 10. 2018 do 12:30 hodin. Na základě těchto informací poté podepsali
prohlášení o mlčenlivosti a neexistenci střetu zájmu, které tvoří samostatnou přílohu tohoto
protokolu.
Zadavatelem byli jmenování tito členové komise: člen komise Jiří Štrobl, člen komise Petr Hnízda, a
člen komise Jan Švík ml., přičemž jednání se uskutečnilo za účasti všech těchto členů.
Článek 3
Seznam doručených nabídek dodavatelů a jejich nabídkové ceny
Do data stanoveného pro doručení nabídek, tj. do dne 15. 10. 2018 do 12:30 hodin svou nabídku
doručili níže uvedení dodavatelé. Nabídky dodavatelů byly otevřeny tentýž den od 12:40 hodin za
přítomnosti členů komise postupně podle čísla a hodiny jejich doručení.
Nabídka dodavatele (1):
Space Systems Czech s.r.o.
Ve struhách 1076/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 043 32 351
nabídková cena z kupní smlouvy bez DPH ....................................................................... 350 638,00 Kč
Nabídka dodavatele (2):
ARTiiS GROUP, a.s.
Běhounská 2/22, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 291 91 131
nabídková cena ze smlouvy o dílo bez DPH ..................................................................... 453 520,00 Kč
Článek 4
Hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu, výsledek hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu byla nejnižší nabídková
cena bez DPH. S ohledem na právo vyhrazené v zadávacích podmínkách hodnotící komise proto
provedla nejprve hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny. Následně provedla posouzení
úplnosti nabídky v návaznosti na vyhlášené podmínky výběrového řízení pouze u dodavatele s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH.
Výsledné pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny bez DPH
SEZNAM DODAVATELŮ

CENA BEZ DPH

POŘADÍ

Space Systems Czech s.r.o.

350 638,00 Kč

1

ARTiiS GROUP, a.s.

453 520,00 Kč

2

Zadavatel nepovažuje nabídkovou cenu dodavatele za cenu mimořádně nízkou.
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Porovnání nabídkových cen dodavatelů dle členění za jednotlivé produkty:
Cena celkem bez DPH

Cena celkem včetně DPH

Space Systems Czech
s.r.o.

ARTiiS GROUP, a.s.

0,00

308 100,00 Kč

Implementace -

299 018,00 Kč

83 800,00 Kč

Servisní podpora na 12 měsíců celkem
celkem implementace dle zadávacích podmínek
CENA CELKEM BEZ DPH (kritérium hodnocení)

51 620,00 Kč

61 200,00 Kč

350 638,00 Kč

453 520,00 Kč

DPH

73 634,00 Kč

95 239,20 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

424 272,00 Kč

548 759,20 Kč

Produkt

Systém pro objednávání pacientů a pro objednávání a plánování
rehabilitační péče - celkem licence dle zadávacích podmínek

Vzhledem k tomu, že při posouzení nabídkových cen hodnotící komise u dodavatele Space Systems
Czech s.r.o. zjistila, že dodavatel položku Systém pro objednávání pacientů a pro objednávání a
plánování rehabilitační péče - celkem licence dle zadávacích podmínek neocenil, resp. ocenil položku
0,0 hodnotou, rozhodla se vyžádat si od dodavatele vysvětlení, a to, aby uvedl, z jakého důvodu
položku neocenil.
Výzva byla dodavateli odeslána prostřednictvím elektronické pošty dne 17. 10. 2018. Dodavatel
převzetí výzvy potvrdil a svou odpověď doručil rovněž elektronickou poštou, a to následující
den 18. 10. 2018. Hodnotící komise tak mohla pokračovat ve svém jednání.
Ve své odpovědi dodavatel uvedl, že položku neocenil z důvodu, že za vydanou licenci nic neúčtuje,
když dodavatel se zabývá zakázkovou výrobou software, přičemž veškeré výdaje spojené s vývojem a
nasazením požadovaného software jsou zahrnuty v položce „Implementace – celkem implementace
dle zadávacích podmínek“.
Hodnotící komise přijala toto vysvětlení bez výhrad, když je zřejmé, že dodavatelem nabídnutá cena
zahrnuje veškeré činnosti požadované zadavatemem vymezené v technické specifikace, která tvoří
součást předloženého návrhu smlouvy.
Článek 5
Průběh posouzení nabídek (požadavky na obsah nabídky)
Vzhledem k tomu, že nabídka dodavatele (1) - Space Systems Czech s.r.o. byla nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou, posoudila hodnotící komise dále v souladu s vyhlášenými podmínkami
předmětného výběrového řízení nabídku jen tohoto dodavatele.
Nabídka dodavatele měla být předložena v českém jazyce a měla obsahovat následující listiny
prokazující splnění kvalifikace dodavatele a další požadované listiny:
1.

prohlášení dodavatele prokazující skutečnost, že dodavatel disponuje příslušným oprávněním
k podnikání opravňujícího splnit předmět veřejné zakázky, je zapsán v obchodním rejstříku,
splňuje základní způsobilost v rozsahu definovaném v § 74 zákona a v posledních třech letech
poskytl minimálně tři služby obdobného charakteru ve finančním objemu minimálně 400 tis. Kč
bez DPH za každou samostatně.
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2.

podepsaný návrh smlouvy s technickou specifikací a cenovou kalkulací

Dodavatel Space Systems Czech s.r.o. výše uvedené požadavky zadavatele prokázal ve své nabídce
takto:
Nabídka v českém jazyce ................................................................................................................. ANO
Čestné prohlášení ........................................................................................................................... .ANO




Splňuje základní způsobilost, disponuje živnostenským oprávněním (podnikání v oblasti poskytování software,
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály),
je zapsán v OR a doložil seznam dvou služeb– DAP – Data Analytics platform, European Space Agency, Praha,
4/2018, 1,2 mil. Kč, Anistiamo, A web services for diplaying ice drift maps and ice thickness map sof the Nordics,
Eropiean Space Agency, 12/2016, 2,5 mil. Kč a další.
V nabídce doložil výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku

Podepsaný návrh smlouvy s přílohami (technická specifikace, cenová kalkulace) ......................... ANO
Hodnotící komise konstatovala, že nabídka dodavatele obsahuje všechny listiny a doklady požadované
zadavatelem a splňuje požadavky na předmět plnění stanovený zadavatelem v zadávacích
podmínkách, resp. v technické specifikaci s termínem dodání do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti
smlouvy.
Článek 6
Návrh k rozhodnutí zadavatele
Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 260 95 165, se sídlem Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01,
zastoupený Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským,
členem představenstva, vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na systém pro objednávání
pacientů a pro objednávání a plánování rehabilitační péče v rámci projektu Multifunkční informační a
komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu
na systém pro objednávání pacientů a pro objednávání a plánování rehabilitační péče s dodavatelem
Space Systems Czech s.r.o., Ve struhách 1076/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 043 32 351, jehož
nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, a to 350 638,00 Kč bez DPH.
Členové komise uvedené skutečnosti stvrzují svými podpisy, když žádný z nich neměl odlišný názor
oproti názoru většiny.

Jiří Štrobl, člen komise

…………v.r.……………………………….

Petr Hnízda, člen komise

…………v.r.……………………………….

Jan Švík ml., člen komise

…………v.r……………………………….

Nedílnou součást tohoto Protokolu tvoří nabídky dodavatelů. Jednání komise bylo ukončeno dne 18. 10. 2018.
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