PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro část 1 zakázky
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky

„Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem“
část 1 – IS pro přípravu materiálů pro Radu a
Zastupitelstvo města

evidenční číslo zakázky Z2018-024270 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2018/S 138-314595
uvedené v Úředním věstníku Evropské unie

Název zadavatele:

Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo:

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ:

00277819

Zastoupený:

Ing. Janem Jarolímem, starostou města

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování sdílené
infrastrukturní platformy, pořízení nových informačních
systémů a úpravě některých stávajících informačních systémů v
rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých
částí obsažených v Příloze č. 7 zadávací dokumentace.
část 1 – IS pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo
města
část 2 – IS pro schvalování finančních operací
část 3 – IS Portál úředníka
část 4 – IS pro integraci správních aplikací se spisovou službou
část 5 – Technická infrastruktura

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena díla:
862.000,- Kč bez DPH
1.043.020,- Kč vč. DPH
Cena za 1 rok poskytování technické podpory:
70.000,- Kč bez DPH
84.700,- Kč vč. DPH

Použitý druh zadávacího
řízení:
Označení účastníků
zadávacího řízení:

Cena za předmět veřejné zakázky
1.212.000,- Kč bez DPH
1.466.520,- Kč vč. DPH
Otevřené řízení (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky,
zadávaná formou otevřeného řízení dle § 56 zákona).
1. Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4

Projekt “ Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006130 je
spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu, státním rozpočtem a rozpočtem města Dvůr Králové nad Labem.

IČ: 63078236
Označení vyloučených
účastníků:
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva,
včetně odůvodnění výběru:

Označení
poddodavatelů
dodavatelů:

Není relevantní – žádný účastník nebyl vyloučen
1. Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4
IČ: 63078236
Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem, který pro část VZ 1
jako jediný podal nabídku a zároveň tento dodavatel splnil
veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.
Není relevantní – zadavateli nejsou známi poddodavatelé
dodavatele.
Pozn.: zadavatel v rámci zadávacích podmínek nevyužil možnost
§ 105 odst. 1 písm. a) a b) zákona ani § 105 odst. 4) zákona a
zároveň se nejedná o zakázku na stavební práce ani zakázku na
služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým
dohledem zadavatele dle § 105 odst. 3 zákona.

Odůvodnění nerozdělení
nadlimitní veřejné
zakázky na části:

Není relevantní – veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Ostatní údaje:

1. Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se
soutěžním dialogem.
2. Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.
3. Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu.
4. Zadávací řízení nebylo zrušeno, v zadávacím řízení nebyl
použit dynamický nákupní systém
5. U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení
zjištěn střet zájmů.
6. Zadavatel nepožadoval prokázání vyššího ročního obratu,
než stanoví § 78 odst. 2 zákona.
7. Při podání nabídky nebyly použity jiné komunikační
prostředky než elektronické.

Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována dne 7. 9. 2018 a dne 7. 9. 2018 byla
zveřejněna na profilu zadavatele.
Zpráva byla předána zadavateli dne

7. 9. 2018

Jméno a příjmení osoby, oprávněné
jednat jménem zadavatele

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zpracoval Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
Mgr. Jiří Kolář
V Pardubicích dne 7. 9. 2018

Mgr. Jiří Kolář

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Kolář
Datum: 2018.09.07 16:00:42
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