město Cheb
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)

1.

Označení veřejné zakázky

Název zakázky: Rozšíření AIS 2
Ev. č. veřejné zakázky: Z2021-047525
(dále jen „Veřejná zakázka“)

2.

Označení zadavatele

Název:

město Cheb

Sídlem:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Zastoupen:

Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

(dále jen „Zadavatel“)
Zástupce zadavatele pověřený prováděním úkonů souvisejících se zadávacím řízení dle § 43 zákona:
Název:

KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Sídlo:

Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

29310571

Zastoupen:

Mgr. Pavlem Kroupou, jednatelem

3.

Předmět Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb pro zajištění rozšíření
agendového informačního systému – etapa 2 (dále jen „AIS2“). Součástí předmětu plnění jsou dále
služby spočívající v zajištění služeb servisní podpory.
4.

Cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku:

Celková cena za dodávky zařízení a implementaci: 3.180.000,- Kč bez DPH (3.847.800,- Kč včetně
DPH).

Celková cena za základní servisní podporu po dobu 48 měsíců: 1.636.032,- Kč bez DPH (1.979.598,72
Kč včetně DPH).
Celková cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku: 4.816.032,- Kč bez DPH (5.827.398,72
Kč včetně DPH).

5.

Druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení podle § 56 a násl. ZZVZ.

6.

7.

Označení účastníků zadávacího řízení
Poř.
Číslo

Obchodní jméno

Sídlo

IČO

1.

GORDIC spol. s.r.o.

Erbenova 2108/4, 586 01
Jihlava

479 03 783

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

8.

Označení dodavatele, s nimž byla uzavřena smlouva; odůvodnění výběru dodavatele

Smlouva na Veřejnou zakázku byla uzavřena s dodavatelem GORDIC spol. s.r.o., se sídlem Erbenova
2108/4, 586 01 Jihlava, IČO 479 03 783.
Dodavatel GORDIC spol. s.r.o. splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení dle zadávací
dokumentace k Veřejné zakázce. S ohledem na skutečnost, že v zadávacím řízení byla podána jen jedna
nabídka dodavatele GORDIC spol. s.r.o., byl vybraný dodavatel v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ vybrán
bez provedení hodnocení.
9.

Označení poddodavatele/ů

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nepoužito.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, jelikož předmět veřejné zakázky není
možné objektivně na části rozdělit. V rámci plnění veřejné zakázky je dána obsahová souvislost mezi
dodáním zařízení (součástí agendového informačního systému města), jeho implementací a servisní
podporou. Zadavatel tedy nerozdělením nadlimitní veřejné zakázky na části neomezil okruh
potenciálních dodavatelů.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu postupem dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Chebu dne 28.03.2022

Mgr.
Antonín
Jalovec

Digitálně
podepsal Mgr.
Antonín Jalovec
Datum:
2022.03.28
13:54:17 +02'00'

Mgr. Antonín Jalovec,
starosta města Chebu

