VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
VZ:
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“
zadávaná dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
dle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Datum posouzení:

09.12.2021

Místo jednání:

sídlo zadavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní jméno vybraného
dodavatele
Umotional s.r.o.

Identifikační údaje vybraného dodavatele
IČO: 03974618
Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro
prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze
a)
č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Výpis z evidence rejstříku trestů právnické osoby
Umotional s.r.o., ze dne 07.12.2021, elektronický
originál vydaný Městským soudem v Praze

b)

Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči
orgánům Finanční správy ČR, vydané dne 20.12.2021
Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územním
pracovištěm pro Prahu 2, elektronický originál.
Čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke
spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
ze dne 07.12.2021, elektronický originál.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

Výpis z evidence rejstříku trestů fyzické osoby Michal
Jakob, ze dne 02.12.2021, elektronický originál
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Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

Čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke
zdravotním pojišťovnám a pojistném a penále na VZP,
ze dne 07.12.2021, elektronický originál.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,

Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, penále a přirážkám k pojistnému,
vydané dne 29.12.2021 Pražskou správou sociálního
zabezpečení, elektronický originál

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, spisová značka C 240607 ze dne
07.12.2021, elektronický originál

c)

d)

Profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ
Zadavatel požadoval

Název dokladu

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, po kud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, spisová značka C 240607 ze dne
07.12.2021, elektronický originál

Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ
Zadavatel požadoval

Název dokladu

Předložení údajů o celkovém ročním obratu
dodavatele, zjištěném podle zvláštních
právních předpisů, za poslední tři uzavřená,
bezprostředně předcházející účetní období.
Jestliže dodavatel vznikl později, postačí,
doloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
za všechna účetní období od svého vzniku.
Celkový roční obrat dodavatele, zjištěný podle
zvláštních právních předpisů, nesmí činit v
žádném z bezprostředně předcházejících tří
uzavřených účetních období méně než
2.000.000,- Kč bez DPH.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni
31.12.2018, 31.12.2019 a 31.12.2020, elektronicky
podepsáno jednatelem společnosti ke dni 07.12.2021

Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ
Zadavatel požadoval

Název dokladu

Předložení
Seznamu
významných
dodávek/služeb v oblasti mobilních aplikací
pro koncové uživatele telefonů s operačním
systémem iOS a Android realizovaných v
posledních 3 letech před zahájením zadávacího

Seznam významných dodávek a služeb ze dne
19.11.2021, zpracované a podepsané jako
elektronický originál dne 07.12.2021:
Významná zakázka typu 1:
Finanční rozsah: 1 472 tisíc Kč (bez DPH)
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Zadavatel požadoval

Název dokladu

řízení obsahujícího min. uvedení finančního
rozsahu, popisu plnění, doby poskytnutí
a identifikace
objednatele
(zadavatel
doporučuje rovněž uvedení kontaktní osoby
s uvedením e-mailu a telefonu pro případné
ověření informací o zakázce); doba dokončení
významných zakázek se posuzuje ve smyslu § 79
odst. 3 ZZVZ.

Název objednatele: Operátor ICT, a.s.
Sektor nebo obor činnosti, pro který je aplikace
určena: Městská mobilita
Název aplikace: Na kole Prahou
Stručný popis funkčnosti:
Mobilní aplikace pro platformy Android a iOS pro
podporu cyklistiky zahrnující mimo jiné všechny
následující funkce:
• vyhledání trasy mezi dvěma místopisnými
body
• zobrazení místopisných bodů nebo trasy na
mapovém podkladu
• navigační funkce
• gamifikační funkce
• komunitní funkce
• motivační funkce
Datum zahájení a dokončení realizace Zahájení: 23.4.
2020
Dokončení: 31.5.2021
(zakázka navazovala na dřívější zakázky pro Magistrát
hl.m. Prahy, ve kterých Dodavatel zajišťoval
poskytování dřívějších verzí stejné aplikace)
URL aplikace https://nakoleprahou.cz/
Jméno, telefon a e-mail osoby, která může referenci
potvrdit: (anonymizováno)
Celkový počet stažení z veřejné obchodní
platformy: 45 732
(Google Play: 28 627, Apple App Store: 17 105)
Průměrný uživatelský rating:
Google Play: 4.6
App Store: 4.7

V rámci seznamu významných zakázek
požaduje zadavatel prokázání realizoval
nejméně jednu významnou zakázku typu 1
anebo nejméně tři významné zakázky typu 2.
Požadavky na údaje v čestném prohlášení:
•

Typ významné zakázky (1 nebo 2)

•
Název objednatele (pokud nebyla
aplikace vyvinuta v rámci vlastní činnosti
účastníka)
•
Sektor nebo obor činnosti, pro který je
aplikace určena
•

Název aplikace

•

Struční popis funkčnosti

•

Datum zahájení a dokončení realizace

•
URL aplikace (lze i odkazem na
veřejnou obchodní platformu)
•
Jméno, telefon a e-mail osoby, která
může referenci potvrdit (v případě, že má
aplikace objednatele)
•
Celkový počet stažení z veřejné
obchodní platformy (je-li tam aplikace
umístěna), nebo
•
Celkový počet uživatelů (je-li aplikace
neveřejná)
•
Průměrný uživatelský rating (je-li tato
informace dostupná
Významná zakázka typu 1:
Mobilní aplikace s minimálním počtem 10 000
instalací v případě veřejně vydané aplikace
(doložení celkovým počtem stažení ze všech
platforem), nebo tři měsíce produkčního
nasazení v neveřejném prostředí1; a zahrnující
alespoň tři z následujícího seznamu funkcí:
• vyhledání
trasy2
mezi
dvěma
místopisnými body
• zobrazení místopisných bodů nebo
trasy na mapovém podkladu3
1

používání aplikace v produkčním prostředí (provoz u zákazníka s libovolným počtem uživatelů)
po veřejné nebo neveřejné pozemní komunikaci, po železnici, vodním toku, vzdušnou čarou, nebo jiné
3
online nebo off-line, přičemž za mapu se považuje i schématické grafické zobrazení trajektorie
2
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Zadavatel požadoval
•
•
•
•

Název dokladu

navigační funkce
gamifikační funkce
komunitní funkce
motivační funkce

Významná zakázka typu 2:
Mobilní aplikace s minimálním počtem 2 000
instalací v případě veřejně vydané aplikace
(doložení celkovým počtem stažení ze všech
platforem), nebo tři měsíce produkčního
nasazení v neveřejném prostředí1; a zahrnující
alespoň tři z následujícího seznamu funkcí:
• vyhledání
trasy2
mezi
dvěma
místopisnými body
• zobrazení místopisných bodů nebo
trasy na mapovém podkladu3
• navigační funkce
• gamifikační funkce
• komunitní funkce
motivační funkce
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