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Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky malého rozsahu 

„IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II“ 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název veřejného zadavatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická     
Sídlo zadavatele: Sulická 48, Praha 4, PSČ 142 00 
IČO zadavatele: 70873046 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka 

Profil zadavatele: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/domov-pro-osoby-
se-zdravotnim-postizenim-sulicka 

zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 
Sídlo zmocněnce: V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ zmocněnce: 06717586 
Kontaktní osoba:  Mgr. Antonín Hajdušek  
Elektronická adresa: hajdusek@arws.cz 
Telefonní kontakt: +420 725 992 682 

 
Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci 

 

 

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky malého rozsahu IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II 

Druh veřejné zakázky malého rozsahu služby 

 

Vážení, 

 

zadavatel tímto oznamuje všem účastníkům shora označené veřejné zakázky, že zadavatel dne 

23. 7. 2018 rozhodl ve věci předmětné veřejné zakázky o výběru následujícího dodavatele: 

 
Vybraný dodavatel: 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

IReSoft, s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 
(příp. doručovací adresa): 

Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 26297850 

 (dále jen „vybraný dodavatel“) 

Seznam hodnocených nabídek 

Pořadové 
číslo 

nabídky 
Účastník zadávacího řízení Sídlo IČO  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-sulicka
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-sulicka


 

1. IReSoft, s.r.o. Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno 26297850 

 

Popis hodnocení 

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, neprováděl hodnocení nabídek. 

 
Odůvodnění výběru 
 
Zadavatel vybral nabídku jediného účastníka zadávacího řízení, jenž nabídl cenu měsíční odměny za poskytnutí licence 
ve výši 16.842 Kč bez DPH/měsíc a cenu za implementaci ve výši 60.000,- Kč bez DPH. 
 

 
V Praze dne 24. 9. 2018 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel 
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci 
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