PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
Ing. Jan Wolf, primátor města
00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA KARVINÉ"

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), vyhotovil tuto písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 217 ZZVZ.
Specifikace zadávacího řízení:
druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ:
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ:
režim veřejné zakázky dle § 25 ZZVZ:

otevřené řízení
dodávky
nadlimitní veřejná zakázka

Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí dle § 101 ZZVZ, a to následovně:
1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“
2. část veřejné zakázky: „Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského mobiliáře“
3. část veřejné zakázky: „Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Karviná“
4. část veřejné zakázky: „Pořízení a aplikace Identity management“
5. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra statutárního města Karviné (HW a SW infrastruktury)“
I.

Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kompletního intranetového portálu pro zaměstnance
Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a zaměstnance příspěvkových organizací Statutárního města
Karviné v počtu 15 příspěvkových organizací. Intranetový portál bude sloužit výše uvedeným zaměstnancům ke
spravování, předávání a sdílení informací napříč organizací, koordinací aktivit (workflow) a řízení projektových
aktivit. Podrobné požadavky na funkcionalitu intranetového portálu požadavky na implementaci, požadavky na
technickou podporu a SLA, popis prostředí zadavatele a systémové požadavky jsou specifikovány v příloze tohoto
dokumentu označeném jako „Příloha č. 9 – Intranetový portál – technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky“.
2. část veřejné zakázky: „Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského
mobiliáře“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace programového vybavení (informačního
systému) pro vedení pasportu městského mobiliáře (dále jen „PMM“) v následujícím rozsahu:
 dodávka programového vybavení PMM provozované v technologickém prostředí zadavatele
 migrace dostupných digitálních dat do databáze PMM
 integrace PMM s IES zadavatele (Ekonomický informační systém)
 integrace PMM s GIS zadavatele (Geografický informační systém)
 dodávka tabletů pro mobilní sběr dat PMM v terénu
Podrobné požadavky na funkcionalitu PMM, požadavky na migraci dat, implementaci, integraci s EIS a GIS, a další
technické požadavky jsou specifikovány v příloze tohoto dokumentu označeném jako „Příloha č. 10 – Pasport
městského mobiliáře – technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky“

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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3. část veřejné zakázky: „Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Karviná“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace kompletního informačního systému pro
Městskou policii Karviná v následujícím rozsahu:
 agenda událostí, přestupků
 agenda kontrola psů
 agenda bloky
 agenda pátrání
 agenda SMS parkování
 agenda personalistika
 agenda evidence služebních jízd a oprav vozidel
 agenda skladové hospodářství
 agenda atestace
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze tohoto dokumentu
označeném jako „Příloha č. 11 – Technická specifikace informačního systému Městské policie Karviná – technická
specifikace pro 3. část veřejné zakázky“.
4. část veřejné zakázky: „Pořízení a aplikace Identity management“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka informačního systému správy identit pro Statutární město
Karviná, které bude sloužit správcům informačních systémů k řízení životního cyklu identit uživatelů v datové síti
Statutárního města Karviné a evidenci informačních aktivit.
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze tohoto dokumentu
označeném jako „Příloha č. 12 – Požadavky na systém správy identit – technická specifikace pro 4. část veřejné
zakázky“.
5. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra statutárního města Karviné (HW a SW infrastruktury)“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace HW/SW vybavení a bezpečnostních prvků
dle technické specifikace, která je přílohou tohoto dokumentu označené jako „Příloha č. 13 – Technické požadavky
dodávky HW a bezpečnostních prvků – technická specifikace pro 5. část veřejné zakázky“.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název

CPV

balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet
48200000-0
stroje na zpracování dat
30210000-4
informační technologie – poradenství, vývoj programového vybavení, 72000000-5
internet a podpora
instalace a montáž počítačů a kancelářských strojů
51600000-8

Měrná
jednotka
Kpt
Kpt
Kpt
Kpt

Množství
1
1
1
1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši 14 913 121,00 Kč
bez DPH.
Předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky (Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné) je
1 920 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky (Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu
městského majetku) je 406 000,00Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 3. části veřejné zakázky (Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii
Karviná) je 2 987 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 4. části veřejné zakázky (Pořízení a aplikace Identity management) je 1 603 000,00 Kč
bez DPH.
Předpokládaná hodnota 5. části veřejné zakázky (Rozšíření datového centra statutárního města Karviné) je
7 997 121,00 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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II.

Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:

Seznam podaných nabídek v 1. části VZ
Pořadové číslo
nabídky

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

1.

ČD – Informační systémy a.s.

2.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

3.

InQool a.s.

4.

Inzagi, s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3 Žižkov
Traťová 574/1
619 00 Brno
Hněvkovského 30/65
617 00 Brno
Veveří 102
616 00 Brno

IČ

24829871
26298953
29222389
03623947

Seznam podaných nabídek ve 2. části VZ
Pořadové číslo
nabídky

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

1.

T-MAPY spol. s r.o.

2.

GEOVAP spol. s r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Špitálská 150
500 03 Hradec Králové
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

IČ

47451084
15049248

Seznam podaných nabídek ve 3. části VZ
Pořadové číslo
nabídky

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

1.

InQool a.s.

2.

VERA, spol. s r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Hněvkovského 30/65
617 00 Brno
Lužná 2
160 00 Praha 6 - Vokovice

IČ

29222389
62587978

Seznam podaných nabídek ve 4. části VZ
Pořadové číslo
nabídky

1.

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

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Hornopolní 3322/34

AutoCont CZ a.s.

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ

47676795

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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Seznam podaných nabídek v 5. části VZ
Pořadové číslo
nabídky

III.

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

1.

CompuNet s.r.o.

2.

AutoCont CZ a.s.

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Zubatého 295/5

IČ

27608514

150 00 Praha 5
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

47676795

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Seznam vyřazených nabídek:

Pořadové číslo nabídky

Důvod vyřazení nabídky

žádné
V žádné části této veřejné zakázky nebyli vyloučeni žádní účastníci.
IV.

Seznam účastníků a jejich nabídková cena:
1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„INOVACE INTRANETOVÉHO PORTÁLU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ“

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

ČD – Informační systémy a.s.

1 473 900,00

2.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

892 868,00

3.

InQool a.s.

825 000,00

4.

Inzagi, s.r.o.

710 000,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 měsíc

1.

ČD – Informační systémy a.s.

30 000,00

2.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

11 000,00

3.

InQool a.s.

8 000,00

4.

Inzagi, s.r.o.

18 500,00

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 hodina

1.

ČD – Informační systémy a.s.

2.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

1 250,00
935,00

3.

InQool a.s.

800,00

4.

Inzagi, s.r.o.

1 250,00

2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE VHODNÉHO SW PRO PROVEDENÍ PASPORTU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE“

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

T-MAPY spol. s r.o.

95 251,00

2.

GEOVAP spol. s r.o.

170 000,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

T-MAPY spol. s r.o.

213 255,00

2.

GEOVAP spol. s r.o.

216 000,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 měsíc

1.

T-MAPY spol. s r.o.

1 781,00

2.

GEOVAP spol. s r.o.

580,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 hodina

1.

T-MAPY spol. s r.o.

1 000,00

2.

GEOVAP spol. s r.o.

990,00

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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3. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„POŘÍZENÍ NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MĚSTSKOU POLICII KARVINÁ“

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

InQool a.s.

1 550 000,00

2.

VERA, spol. s r.o.

2 590 820,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

InQool a.s.

362 000,00

2.

VERA, spol. s r.o.

249 180,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 měsíc

1.

InQool a.s.

5 500,00

2.

VERA, spol. s r.o.

16 000,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1.

InQool a.s.

2.

VERA, spol. s r.o.

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 hodina
800,00
1 200 000,00

4. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„POŘÍZENÍ A APLIKACE IDENTITY MANAGEMENT“

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1.

AutoCont CZ a.s.

Nabídková cena v Kč bez DPH
2 423 200,00

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1.

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 měsíc

AutoCont CZ a.s.

17 709,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1.

AutoCont CZ a.s.

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 hodina
1 562,00

5. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO CENTRA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ (HW A SW INFRASTRUKTURY)“

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

CompuNet s.r.o.

5 909 650,00

2.

AutoCont CZ a.s.

6 270 000,00

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory (SLA)

V.

Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 měsíc

1.

CompuNet s.r.o.

114 000,00

2.

AutoCont CZ a.s.

42 000,00

Popis hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
stanovená podle § 114 ZZVZ.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně
poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů
životního cyklu.
HODNOCENÍ NABÍDEK BYLO PROVEDENO SAMOSTATNĚ V KAŽDÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY.
Nabídky ke každé z částí této zakázky byly zadavatelem posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách
podaných v jiné části veřejné zakázky a v souladu s tím byla i každá z částí zakázky samostatně zadána.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH V 1. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této části veřejné zakázky, následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému, s váhou hodnotícího kritéria 50%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno a), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá, nainstaluje a zprovozní požadovaný systém jako celek, v souladu s touto zadávací
dokumentací a vzorem smlouvy.
kritérium B:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému,
s váhou hodnotícího kritéria 40%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno b), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby měsíční technické podpory k danému systému. Uvedená hodnota v Kč bez
DPH je stanovena jako hodnota měsíčního plnění, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
kritérium C:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému, s váhou tohoto hodnotícího
kritéria 10%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno c), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby rozvoje daného systému. Uvedená hodnota v Kč bez DPH je stanovena
hodinovou sazbou, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena
nabídky apod., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému - bude hodnocena v sestupném pořadí podle
absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené
nabídce.
B. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému –
bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
C. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému - bude hodnocena
v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.

8

Souhrnné vyhodnocení ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií:
Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm
významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria určí pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získala nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení
nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.
Počet bodů = a*v1 + b*v2 + c*v3
Písmeny a), b) a c) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících
kritérií.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH VE 2. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského mobiliáře“
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této části veřejné zakázky, následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému, s váhou hodnotícího kritéria
25%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno a), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá informační systém jako celek, v souladu s touto zadávací dokumentací a vzorem
smlouvy.
kritérium B:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení, s váhou hodnotícího kritéria 25%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno b), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá požadované zařízení jako celek, v souladu s touto zadávací dokumentací a vzorem
smlouvy.
kritérium C:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému,
s váhou hodnotícího kritéria 40%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno c), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby měsíční technické podpory k danému systému. Uvedená hodnota v Kč bez
DPH je stanovena jako hodnota měsíčního plnění, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
kritérium D:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému, s váhou tohoto hodnotícího
kritéria 10%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno d), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby rozvoje daného systému. Uvedená hodnota v Kč bez DPH je stanovena
hodinovou sazbou, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena
nabídky apod., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému - bude hodnocena v sestupném
pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
k hodnocené nabídce.
B. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení - bude hodnocena v sestupném pořadí podle
absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené
nabídce.
C. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému –
bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
D. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému – bude hodnocena
v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Souhrnné vyhodnocení ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií:
Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm
významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria určí pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získala nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení
nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.
Počet bodů = a*v1 + b*v2 + c*v3 + d*v4
Písmeny a), b), c) a d) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících
kritérií.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH VE 3. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Karviná“
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této části veřejné zakázky, následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému, s váhou hodnotícího kritéria
25%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno a), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá informační systém jako celek, v souladu s touto zadávací dokumentací a vzorem
smlouvy.
kritérium B:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení, s váhou hodnotícího kritéria 25%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno b), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá požadované zařízení jako celek, v souladu s touto zadávací dokumentací a vzorem
smlouvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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kritérium C:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému,
s váhou hodnotícího kritéria 40%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno c), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby měsíční technické podpory k danému systému. Uvedená hodnota v Kč bez
DPH je stanovena jako hodnota měsíčního plnění, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
kritérium D:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému, s váhou tohoto hodnotícího
kritéria 10%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno d), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby rozvoje daného systému. Uvedená hodnota v Kč bez DPH je stanovena
hodinovou sazbou, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena
nabídky apod., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému - bude hodnocena v sestupném
pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
k hodnocené nabídce.
B. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení - bude hodnocena v sestupném pořadí podle
absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené
nabídce.
C. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému –
bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
D. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému – bude hodnocena
v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Souhrnné vyhodnocení ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií:
Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm
významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria určí pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získala nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení
nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.
Počet bodů = a*v1 + b*v2 + c*v3 + d*v4
Písmeny a), b), c) a d) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících
kritérií.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH VE 4. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Pořízení a aplikace Identity management“
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této části veřejné zakázky, následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému, s váhou hodnotícího kritéria 50%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno a), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá, nainstaluje a zprovozní požadovaný systém jako celek, v souladu s touto zadávací
dokumentací a vzorem smlouvy.
kritérium B:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému,
s váhou hodnotícího kritéria 40%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno b), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby měsíční technické podpory k danému systému. Uvedená hodnota v Kč bez
DPH je stanovena jako hodnota měsíčního plnění, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
kritérium C:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému, s váhou tohoto hodnotícího
kritéria 10%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno c), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby rozvoje daného systému. Uvedená hodnota v Kč bez DPH je stanovena
hodinovou sazbou, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena
nabídky apod., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku systému - bude hodnocena v sestupném pořadí podle
absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené
nabídce.
B. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému –
bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
C. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému - bude hodnocena
v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
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Souhrnné vyhodnocení ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií:
Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm
významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria určí pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získala nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení
nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.
Počet bodů = a*v1 + b*v2 + c*v3
Písmeny a), b) a c) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících
kritérií.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH V 5. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Rozšíření datového centra statutárního města Karviné (HW a SW infrastruktury)“
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této části veřejné zakázky, následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku, s váhou hodnotícího kritéria 50%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno a), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli dodá, nainstaluje a zprovozní požadovaný systém jako celek, v souladu s touto zadávací
dokumentací a vzorem smlouvy.
kritérium B:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory (SLA), s váhou hodnotícího
kritéria 50%.
Toto hodnotící kritérium bude stanoveno následujícím způsobem:
Dodavatel ve Vzoru smlouvy, článek IV. odstavec 1., písmeno b), doplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH, za
kterou zadavateli poskytne služby roční technické podpory k danému systému. Uvedená hodnota v Kč bez DPH
je stanovena jako hodnota ročního plnění, dle podmínek stanovených ve vzoru smlouvy.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena
nabídky apod., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za dodávku - bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní
výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu
(přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
B. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory (SLA) – bude hodnocena
v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Souhrnné vyhodnocení ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií:
Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm
významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria určí pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získala nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení
nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.
Počet bodů = a*v1 + b*v2
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Písmeny a) a b) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících kritérií.
VI.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele v 1. části VZ:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
InQool a.s.
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
(příp. doručovací adresa):
Právní forma:
akciová společnost
Identifikační číslo:
29222389
Konečné pořadí nabídek v 1. části VZ:
Pořadí nabídky

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

1.
2.
3.
4.

InQool a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Inzagi, s.r.o.
ČD – Informační systémy a.s.

Identifikační údaje vybraného dodavatele ve 2. části VZ:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
GEOVAP, spol. s r.o.
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
(příp. doručovací adresa):
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:
15049248
Konečné pořadí nabídek ve 2. části VZ:
Pořadí nabídky
1.
2.

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
GEOVAP, spol. s r.o.
T-MAPY spol. s r.o.

Identifikační údaje vybraného dodavatele ve 3. části VZ:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
InQool a.s.
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
(příp. doručovací adresa):
Právní forma:
akciová společnost

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
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Identifikační číslo:

29222389

Konečné pořadí nabídek ve 3. části VZ:
Pořadí nabídky
1.
2.

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
InQool a.s.
VERA, spol. s r.o.

Identifikační údaje vybraného dodavatele ve 4. části VZ:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
AutoCont CZ a.s.
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
(příp. doručovací adresa):
Právní forma:
akciová společnost
Identifikační číslo:
47676795
Hodnocení nabídek nebylo ve 4. části VZ provedeno. Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána pouze jedna
nabídka. Hodnotící komise nabídku posoudila a konstatuje, že je v místě a čase obvyklá.

Identifikační údaje vybraného dodavatele v 5. části VZ:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
AutoCont CZ a.s.
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
(příp. doručovací adresa):
Právní forma:
akciová společnost
Identifikační číslo:
47676795
Konečné pořadí nabídek v 5. části VZ:
Pořadí nabídky
1.
2.

VII.

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
AutoCont CZ a.s.
CompuNet s.r.o.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Ve všech pěti částech veřejné zakázky byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, která byla vyhodnocena
podle § 119 ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“, registrační číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004378, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.

15

VIII.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná ve smlouvě pro 1. část VZ je:
CENA v Kč bez DPH za dodávku systému 825 000,00
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému 8 000,00/1 měsíc
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému 800,00/1 hodina
Cena sjednaná ve smlouvě pro 2. část VZ je:
CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému 170 000,00
CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení 216 000,00
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému 580,00/1 měsíc
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému 990,00/1 hodina
Cena sjednaná ve smlouvě pro 3. část VZ je:
CENA v Kč bez DPH za dodávku informačního systému 1 550 000,00
CENA v Kč bez DPH za dodávku zařízení 362 000,00
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému 5 500,00/1 měsíc
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému 800,00/1 hodina
Cena sjednaná ve smlouvě pro 4. část VZ je:
CENA v Kč bez DPH za dodávku systému 2 423 200,00
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory k dodanému systému 17 709,00/1 měsíc
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb rozvoje systému 1 562,00/1 hodina
Cena sjednaná ve smlouvě pro 5. část VZ je:
CENA v Kč bez DPH za dodávku 6 270 000,00
CENA v Kč bez DPH za poskytování služeb technické podpory (SLA) 42 000,00/1 rok
IX.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Všechny části veřejné zakázky budou realizovány bez spoluúčasti poddodavatelů.
X.
Střet zájmů
V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2
písm. k) ZZVZ.
Dle § 279 odst. 2 ZZVZ nabývá ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ, o komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem
účinnost dne 18. 10. 2018.
XI.

Digitálně podepsal JUDr. Olga Guziurová
DN: cn=JUDr. Olga Guziurová,
givenName=Olga, sn=Guziurová, c=CZ,
o=Statutární město Karviná, ou=Magistrát
města Karviné,
serialNumber=IDCCZ-204879078,
serialNumber=ICA - 958919
Datum: 2018.03.01 09:52:19 +01'00'

V Karviné dne 1.3.2018

..........................................................................
JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního
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