VÝSLEDEK VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU HODNOCENÍ/VÝBĚRU/VYLOUČENÍ

Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

12836

Název zakázky

Zajištění marketingových aktivit na podporu
náhradní rodinné péče

Datum vyhlášení zakázky

20. 6. 2019

Název / obchodní firma zadavatele

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322

Název projektu

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji VI

Pořadí hodnocených nabídek včetně
identifikačních údajů uchazečů1
(název/obchodní firma, sídlo/místo
podnikání/bydliště, IČ)

1. ID system s.r.o., IČO 25947851, se sídlem
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice,
2. FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., IČO
45537135, se sídlem Lesní 2080/6a, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Datum podpisu Zápisu o posouzení a
hodnocení nabídek zadavatelem

23. 7. 2019

Datum podpisu rozhodnutí o výběru
dodavatele

29.7.2019

Odůvodnění výběru dodavatele

Vybraný dodavatel: ID system s.r.o., IČO
25947851, se sídlem Chelčického 686,
Rosice, 533 51 Pardubice.
V rámci uvedené veřejné zakázky malého
rozsahu na služby byly doručeny dvě
nabídky, které splnily podmínky účasti ve
výběrovém
řízení
v plném
rozsahu.
V souladu s výsledkem hodnocení přistoupil
zadavatel k vydání rozhodnutí o výběru
tohoto dodavatele.

Datum podpisu rozhodnutí zadavatele
o vyloučení vybraného dodavatele
Odůvodnění vyloučení vybraného
dodavatele

1

6. 8. 2019
Vyloučen vybraný dodavatel: ID system
s.r.o., IČO 25947851, se sídlem Chelčického
686, Rosice, 533 51 Pardubice

V případě zadávacího řízení s více částmi vyplňte pro každou část samostatně.

Odůvodnění:
Zadavatel přistoupil k vyloučení účastníka, a
to z důvodu, že účastník nesplnil povinnost
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.
Zadavatel vyzval účastníka k podpisu
smlouvy na veřejnou zakázku dne 31. 7.
2019, na kterou účastník reagoval dne 6. 8.
2019 sdělením o nemožnosti uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu
nečekaných komplikací se splněním a
zaručením termínů plnění stanovených v
harmonogramu, jež tvoří přílohu č. 2
smlouvy na veřejnou zakázku, a to z důvodu
snížené pracovní kapacity. Dodavatel
zároveň navrhl posun termínů plnění.
Jelikož návrhu dodavatele na úpravu termínů
plnění nelze vyhovět, neboť podmínky, za
nichž bude smlouva uzavřena, nelze měnit,
a zároveň s ohledem na blížící se termíny
plnění vyplývající z harmonogramu, nezbývá
zadavateli než dodavatele z výběrového
řízení vyloučit.
Datum podpisu rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele
Odůvodnění výběru dodavatele

6. 8. 2019
Vybrán dodavatel: FiftyFifty kreativní
agentura s.r.o., IČO 45537135, se sídlem
Lesní 2080/6a, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
Odůvodnění: V rámci výše uvedené veřejné
zakázky malého rozsahu na služby byly
doručeny dvě nabídky. V souladu s
výsledkem hodnocení, jakož i dalším
průběhem posuzování nabídek, zadavatel
přistoupil k výběru tohoto dodavatele.
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti ve
výběrovém řízení v požadovaném rozsahu.
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