PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“))

Označení veřejné zakázky
Název zakázky: Zajištění grafických služeb
evidenční číslo zakázky Z2021-035085 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2021/S 191496100 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.
(dále též „VZ“).
1. Označení zadavatele
Operátor ICT, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D.,
místopředsedou představenstva
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování
různých podkladů dle pokynů zadavatele bez bližšího určení (zejména, nikoliv však výlučně grafické
návrhy, tvorba vizuálů dle zadání, letáky, tiskoviny, propagační materiály, branding, propagační a
prezentační materiály, kompletní finalizace a podklady pro tisk a výrobu, či zajištění fotobanky- vždy na
základě konkrétního zadání), dále speciální tiskoviny - výroční zprávy zadavatele, Smart Prague Index
a Akční plán Smart Prague, to vše též v souladu s pravidly pro užití log zadavatele.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
2.800.000,- Kč bez DPH, tj. 3.388.000,- Kč vč. DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
č. 1
Foxo s.r.o.
IČO: 27921565
Bubenská 704/51
170 00 Praha Holešovice
č. 2
DARK SIDE a.s.
IČO: 24194409
Jankovcova 1037/49
170 00 Holešovice, Praha 7
č. 3
Creative Heroes s.r.o.
IČO: 24852996

Ocelkova 6320
198 00, Černý most, Praha 9
č. 4
BlueGhost.cz, s.r.o.
IČO: 28901061
Českomalínská 516/27
160 00, Praha 6
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je:
Creative Heroes s.r.o.
IČO: 24852996
Ocelkova 6320
198 00, Černý most, Praha 9
8. Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nezrušeno/ Zavedeno.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nepoužity.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Odůvodnění uvedeno v zadávací dokumentaci.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze dne 27.01.2022

Mgr. Monika Lapáčková
vedoucí odd. právního a veřejných zakázek
Operátor ICT, a.s.

