Písemná zpráva zadavatele
Zadavatel na základě ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“), k dále uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto
písemnou zprávu.
Zadavatel:

Metropolnet a.s.

Sídlo:

Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO / DIČ:

25439022 / CZ25439022

Název
zakázky:

Metropolnet – dodávka AIS

Ev. číslo VVZ:

Z2018-023578

Identifikátor ZP na profilu zadavatele:

P18V00000131

I. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend
a procesů magistrátu města Ústí nad Labem (dále také „MMÚL“) a zajištění technické podpory
nových komponent.
Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního
systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na vybrané současné aplikační
komponenty IS úřadu.
Cena sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vítězného dodavatele činí 16.130.520,- Kč bez DPH.
Použitý druh zadávacího řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ust. § 25 zákona.

II. Účastníci zadávacího řízení
Označení účastníků zadávacího řízení
Do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem 1 nabídku od účastníka:
Software602, a.s. (sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, IČO / DIČ: 63078236 / CZ63078236)
Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda
Smlouva byla uzavřena s dodavatelem:
Software602, a.s. (sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, IČO / DIČ: 63078236 / CZ63078236)
Označení poddodavatelů
Poddodavatelé dodavatele:

Stránka 1 z 2

DATRON, a.s. (sídlo: Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČO / DIČ: 43227520 / CZ 43227520).
MARBES CONSULTING s.r.o. (sídlo: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO /
DIČ: 25212079 / CZ 25212079).
VITA software, s.r.o. (sídlo: Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 16000, IČO / DIČ: 61060631 / CZ
61060631).
III. Odůvodnění
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nebylo zrušeno.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Zadavatel neměl legislativní povinnost použít elektronické prostředky. Komunikace s dodavateli
probíhala prostřednictvím profilu zadavatele nebo prostřednictvím e-mailu.
IV. Ostatní
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Odůvodnění nerozdělení VZ na části
Předmětem plnění je komplex navzájem souvisejících dodávek zahrnujících také integraci
dodávaných IS na stávající IS a SW řešení zadavatele, které není možné dělit na samostatné části.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu
Nebyl požadován.

Zapsal v Praze dne 18. 10. 2018

………………………………………
Bc. Vladimír Matějíček
Administrátor veřejné zakázky
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