Zpráva o hodnocení nabídek
VZ:
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“
zadávanou 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
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
ze dne 23.11.2021

V souladu s ust. § 119 ZZVZ byla k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném řízení podle ust. §
56 ZZVZ, hodnoticí komisí (dále jen „komise“) zpracována tato zpráva o hodnocení nabídek.
1. Seznam hodnocených nabídek

Vzhledem k tomu, že byla podána jediná nabídka, nebylo zadavatelem provedeno standardní hodnocení
nabídek.
Tato nabídka byla porovnána s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a dále byla provedena kontrola
obvyklosti nabízených hodnoticích kritérií.
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účastníka/sídlo/IČO

1
.

Umotional s.r.o.
IČO: 03974618
Bělehradská
858/23, Vinohrady,
120 00 Praha 2

Nabídková cena za 1
měsíc poskytování
služeb podpory a
provozu

Nabídková cena za
poskytování 1
člověkodne (8
pracovních hodin)
rozvoje

83.000,- Kč bez DPH

6.000,- Kč bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8.000.000,- Kč bez DPH, z toho:
předpokládaná hodnota základního plnění je 6.000.000,- Kč bez DPH, kdy nabídková cena
dodavatele na služby podpory a provozu nepřesáhne částku ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH a
maximální finanční rámec rozvoje činí 3.000.000,- Kč bez DPH,
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2.000.000,- Kč bez DPH představuje tzv. opci dle čl. 1 této zadávací dokumentace. Hodnota opce
představuje maximální finanční rámec možného navýšení hodnoty původní smlouvy – dodatek,
který bude na plnění nových služeb uzavřen v případě, kdy zadavatel využije svého opčního práva.

Komise v souladu s ust. § 113 odst. 1 ZZVZ posoudila nabídkovou cenu účastníka Umotional s.r.o. a
konstatovala, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ.
Při posouzení komise vycházela mimo jiné z porovnání s předpokládanou hodnotou.
Nabízené hodnoty v rámci dílčích hodnoticích kritérií představují hodnoty v místě a čase obvyklé.
Násobkem doby plnění a hodnoty nabízené pro 1 měsíc poskytování služeb podpory a provozu v Kč bez DPH
nedojde k překročení předpokládané hodnoty pro tyto služby, nastavené zadavatelem na 3 mil. Kč bez DPH.
Cena za 1 člověkoden rozvoje představuje obvyklou sazbu, srovnatelnou se sazbou stanovenou v jiných
smluvních vztazích zadavatele.
2. Složení komise
Jméno a příjmení členů komise
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
3. Podpisy členů komise přítomných na posledním jednání komise
Jméno a příjmení člena/ náhradníka
komise
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno

Podpis
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
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