PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Bc. Petrou
Burdovou, místopředsedou představenstva
027 95 281

IČ:

(dále jen „zadavatel“)
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a e-shop
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané dle zákona v otevřeném
nadlimitním řízení, vyhotovil tuto písemnou zprávu zadavatele.
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro
multikanálový odbavovací systém (dále jen „MOS“) a e-shopu (MOS a e-shop společně dále
jen „Systém“), a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této
veřejné zakázky zahrnuje následující části:
•

provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu systému;

•

vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí dodavatele a
zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob;

•

vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce
se zdroji dat zadavatele či třetích osob;

•

vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské a provozní dokumentace
vztahující se k systému;

•

poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho
uvedení do provozu;

•

poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a

•

poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele
Systému.

2. Druh zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení dle části čtvrté zákona.
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3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
Maximální částka sjednaná smlouvou byla stanovena na 41.000.000,- Kč bez DPH.
4. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení:

Nabídka č. 1: - Společná nabídka dodavatelů Obchodní firma nebo název / obchodní
XT-Card a.s.
firma nebo jméno a příjmení:
a
GLOBDATA a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Seifertova 327/85, Praha 3, 130 00
pobytu (příp. doručovací adresa):
a
Na Příkopě 393/11, Praha 1, 110 00
Právní forma:
Sdružení dodavatelů
IČ:
27408256
a
01527525
Nabídka č. 2: - Společná nabídka dodavatelů Obchodní firma nebo název / obchodní
NEC Multichannel Solution, společnost dodavatelů
firma nebo jméno a příjmení:
složená z:
BNV Consulting, s.r.o.
a
LIT TRANZIT, d.o.o.
a
ZLINER s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Melantrichova 970/17b, Praha 1 – Staré Město, 110
pobytu (příp. doručovací adresa):
00 (sídlo spol. BNV Consulting, s.r.o. a společné sídlo
sdružených dodavatelů)
a
Celovska 150, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
a
Tř. Tomáše Bati 283, Zlín, 761 12
Právní forma:
Sdružení dodavatelů
IČ:
27170241
a
6271537000
a
45479534
Nabídka č. 3:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:

InQool a.s.
Hněvkovského 30/65, Brno, 617 00
Akciová společnost
29222389
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5. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně důvodu
vyloučení:
Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník:
Společnost:
Sídlem:
IČ:

inQool a.s.
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
29222389

Výše uvedený účastník byl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení v souladu s ustanovením
§ 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, neboť jím doložené údaje a doklady nesplňovaly zadávací
podmínky a současně nebyly dodavatelem objasněny, ani doplněny na základě žádosti podle
§ 46 zákona.
6. Identifikační údaje dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Společnost:
Sídlem:
IČ:

XT-Card a.s.
Seifertova 327/85, 130 00, Praha 3
27408256

společně s
Společnost:
Sídlem:
IČ:

GLOBDATA a.s.
Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1
01527525

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Základním hodnotícím kritériem byla dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotila na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a celkového zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům zadavatele, a
to s využitím bodovací metody dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií.
Pro hodnocení nabídek použil zadavatel bodovou stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce byl dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odrážela
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria, resp. subkritéria:
Dílčí hodnotící kritérium

Váha v %

A. Celková nabídková cena za plnění Veřejné zakázky bez DPH
B.

Celkové zkrácení
zadavatele

maximálních

termínů
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oproti

požadavkům

65
35

Hodnocení bylo provedeno s následujícím výsledkem:
Výsledné
pořadí

Identifikační
údaje dodavatele

Celková
Celkové zkrácení
nabídková cena maximálních
v Kč bez DPH
termínů
oproti
požadavkům
zadavatele
v kalendářních
dnech

Celkový
počet bodů
v obou
dílčích
hodnotících
kritériích

XT-Card a.s.
a
GLOBDATA a.s.

1.

Seifertova 327/85,
Praha 3, 130 00
a
Na Příkopě
393/11, Praha 1,
110 00

41.000.000,-

241

100

42.927.505,-

271

93,20

27408256
a
01527525

2.

NEC Multichannel
Solution,
společnost
dodavatelů
složená z:
BNV Consulting,
s.r.o.
a
LIT TRANZIT,
d.o.o.
a
ZLINER s.r.o.
Melantrichova
970/17b, Praha 1
– Staré Město,
110 00 (sídlo spol.
BNV Consulting,
s.r.o. a společné
sídlo sdružených
dodavatelů)
a
Celovska 150,
1000 Ljubljana,
SLOVENIA
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a
Tř. Tomáše Bati
283, Zlín, 761 12
27170241
a
6271537000
a
45479534
8. Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím poddodavatelů:
Prostřednictvím poddodavatelů bude realizována část veřejné zakázky spočívající v dodávce
kompletního e-shopu pro front-end MOS. Tato dodávka je ve výši 5 % finančního podílu na
veřejné zakázce. Identifikační údaje poddodavatele:
Společnost:
Sídlem:
IČ:

TELMAX s.r.o.
Na Stráni 511, Choceňské Předměstí, 566 01, Vysoké Mýto
27481166

9. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Zadavatel požadoval podání nabídek v listinné podobě, a to především z důvodu, že je mu to
ustanovením § 107 odst. 1 zákona výslovně umožněno.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl u žádné z osob podílejících se na této veřejné zakázce identifikován.
12. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části:
Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části bylo uvedeno již v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 18.12.2017

Za zadavatele:
podepsal Michal
Michal Fišer, Digitálně
Fišer, MBA
Datum: 2017.12.18 15:32:39
MBA
+01'00'
__________________________

Bc. Petra Burdová
___________________________
Operátor ICT, a.s.
Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva

Digitálně podepsal Bc. Petra Burdová
Datum: 2017.12.20 09:41:45 +01'00'

Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

-5-

