Čj. SMK/080579/2021

*MMKASS10779247*
JID: *MMKASS10779247*
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města,
k podpisu oprávněna JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního,
na základě pověření ze dne 2. 1. 2018
00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Ekonomický informační systém pro SMK a portál občana“

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.

I.

Předmět veřejné zakázky, rozdělení zakázky na části:

Rozdělení zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na dílčí části ve smyslu § 101 ZZVZ.
Odůvodnění:
Předmětem plnění je dodávka uceleného informačního systému. Rozdělení zakázky na části by bylo rizikové z pohledu
funkčnosti a kompatibility. Rozdělení zakázky na části a následné plnění více dodavateli by mohlo vést k zásadním
problémům při reálném užívání systému, především při odstraňování závad či nutnosti oprav či inovování (upgrade)
systému.
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka informačního systému zajišťujícího ekonomické procesy na
Magistrátu města Karviné a Městské policii Karviná a dodávka portálových systémů plnících funkci tzv. klikacího
rozpočtu a portálu občana, vymezené dále v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmětem plnění je také
poskytování služeb technické podpory k dodanému systému.
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

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

II.

Název

CPV

informační systémy
finanční informační systémy
vývoj programového vybavení na zakázku

48810000-9
48812000-3
72230000-6

Seznam účastníků, kteří podali nabídku:
Seznam podaných nabídek
Pořadové číslo
nabídky

1.

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

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Lužná 716/2
Vokovice, 160 00 Praha 6

Identifikační
číslo osoby

62587978
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III.

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Seznam vyřazených nabídek:
Pořadové číslo
nabídky

Důvod vyřazení nabídky

žádné
IV.

Seznam účastníků, nabídková cena a další kritéria hodnocení:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1.

Nabídková cena v Kč bez DPH

VERA, spol. s r.o.

5 750 000,00

FUNKČNOST A TECHNICKÁ ÚROVEŇ NABÍZENÉHO SYSTÉMU
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1.
V.

VERA, spol. s r.o.

Počet bodů
20

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.
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této veřejné zakázky následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH, s váhou hodnotícího kritéria 55 %.
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.
kritérium B:
FUNKČNOST A TECHNICKÁ ÚROVEŇ NABÍZENÉHO SYSTÉMU, s váhou hodnotícího kritéria 45 %.
Nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body),
která vznikla násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například funkčnost a
technická úroveň nabízeného systému, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější
nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH - bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše celkové nabídkové
ceny v Kč dle tohoto vzorce:
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(𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝐴) = 100 ×

𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

B. FUNKČNOST A TECHNICKÁ ÚROVEŇ NABÍZENÉHO SYSTÉMU – bude hodnocena v sestupném pořadí podle
získané bodové hodnoty.
V tomto dílčím kritériu bude zadavatel hodnotit funkčnost (kvalitu) nabízeného systému na základě provedeného
předvedení systému podle přílohy zadávací dokumentace č. 4 „Požadavky na předvedení systému“. Předložené
nabídky bude komise hodnotit v každém z dílčích požadavků a to tak, že v každém za splnění každého z těchto
požadavků přidělí 1 bod.
Komise zpracuje slovní hodnocení, v němž uvede zdůvodnění bodování nabídek v jednotlivých požadavcích.
V předmětném hodnotícím kritériu může dodavatel získat maximálně 20 bodů (celkem 20 požadavků krát 1 bod).
(𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝐵) = 100 ×

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

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 účastníka
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
Písmeny a) a b) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících kritérií.
Hodnocení nabídek nebylo provedeno.
Ve lhůtě pro podání nabídek byla přijata pouze jedna nabídka.
Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ – „Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“.
VI.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa)

VERA, spol. s r.o.
Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo osoby

62587978

VII.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Ve lhůtě pro podání nabídek byla přijata pouze jedna nabídka.
Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ – „Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“.
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v předmětném zadávacím řízení.
VIII.
Cena sjednaná ve smlouvě:
5 750 000,00 Kč bez DPH
Smluvní strany se dohodly celkové ceně za řádně provedené dílo takto:
a) Cena za dodávku Ekonomického informačního systému pro SMK dle čl. III, odst. 1, písm. a) až d):
Cena bez DPH: 1 100 000,- Kč
DPH: 231 000,- Kč
Cena včetně DPH: 1 331 000,- Kč
b) Cena za dodávku Portálu občana dle čl. III, odst. 1, písm. f) až i):
Cena bez DPH: 650 000,- Kč
DPH: 136 500,- Kč
Cena včetně DPH: 786 500,- Kč
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c) Cena za poskytování služeb technické podpory k Ekonomickému informačnímu systému pro SMK dle čl. XI,
odst. 1, písm. a) až c):
Cena bez DPH: 58 000,- Kč / měsíčně
DPH: 12 180,- Kč / měsíčně
Cena včetně DPH: 70 180,- Kč / měsíčně
d) Cena za poskytování služeb technické podpory k Portálu občana dle čl. XI, odst. 1, písm. a) až c):
Cena bez DPH: 12 000,- Kč / měsíčně
DPH: 2 520,- Kč / měsíčně
Cena včetně DPH: 14 520,- Kč / měsíčně
e) Cena za poskytování služeb rozvoje systému dle čl. XI, odst. 1, písm. d):
Cena bez DPH: 1 000,- Kč / hodinu
DPH: 210,- Kč / hodinu
Cena včetně DPH: 1 210,- Kč / hodinu
IX.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatelů.
X.
Střet zájmů
V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
XI.
Odůvodnění jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ.
Nebyly použity jiné komunikační prostředky.
Nabídky byly podány elektronicky prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Elektronickým
nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

JUDr. Olga Guziurová, MPA
podepsáno elektronicky
..............................................................................................................................
podpis osoby oprávněné
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