město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Rozšíření AIS“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

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

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_660.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb pro zajištění rozšíření
agendového informačního systému (dále jen ,,AIS“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby
spočívající v zajištění služeb servisní podpory. Bližší specifikace předmětu plnění a informace
jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD) a jejích přílohách.
Celková předpokládaná hodnota za předmět veřejné zakázky činila 4 550 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota byla složena z částek za pořízení a implementaci + 48 měsíců základní
servisní podpory ve výši 4 mil. Kč bez DPH a nákladů spojených s API rozhraním ve výši 550 tis.
Kč bez DPH.
CPV 48810000-9 Informační systémy; 72250000-2 Systémové a podpůrné služby; 48820000-2
Servery; 48823000-3 Souborové servery; 48210000-3 Balík programů pro výstavbu sítí;
48710000-8 Balík programů pro zálohování a obnovu dat a 32571000-6 Komunikační
infrastruktura.

3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku bylo zvoleno otevřené nadlimitní řízení dle § 56
zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 10.02.2020 odesláním
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
3 791 600,00 Kč bez DPH a 4 587 836,00 Kč včetně DPH.
z uvedené ceny:
2 438 000,00 Kč bez DPH a 2 949 980, 00 Kč včetně DPH za pořízení a implementaci.
1 353 600,00 bez DPH a 1 637 856,00 Kč včetně DPH za 48 měsíců základní servisní podpory.
Pro realizaci předmětu plnění nebudou využiti žádní poddodavatelé.
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení
ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 70 %.
2. Technická úroveň nabízeného plnění - váha 30 %.
V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona nebylo hodnocení nabídek provedeno, jelikož
v rámci zadávacího řízení byla podána nabídka pouze účastníkem GORDIC spol. s r.o.
Vybraný dodavatel prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu, jeho nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka vybraného dodavatele byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny
se závěrem, že nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. U vybraného dodavatele
byly zjištěny údaje o jeho skutečném majiteli, a to postupem dle ustanovení § 122 odst. 4 zákona.

5. Účastníci zadávacího řízení

Číslo
nabídky

1

IČO

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH

Součet bodů za splněné
parametry Technické úrovně
nabízeného plnění

47903783

3 791 600,00

31

Účastník

GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 2108/4
586 01 Jihlava

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
V rámci zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť požadavky IT jsou jasně definované, tvoří
součást funkčního celku (AIS) a není vhodné je rozdělit na části, protože by realizace byla
nákladnější, časově delší a přinesla zvýšené nároky na omezenou kapacitu MěU pro zajištění
koordinace realizace předmětu plnění.

Zpráva byla vyhotovena dne

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele
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Mgr. Antonín Mgr. Antonín Jalovec
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Mgr. Antonín Jalovec, starosta

