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“)

Platební brána pro mobilní aplikaci 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 poskytování služeb platební brány pro umožnění
elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů, obilní aplikace a internetového
obchodu (dále jen „e-shop“).
Mobilní aplikace a e-shop jsou určeny pro prodej elektronického jízdného (EJ) v cenových
pásmech) hodnota transakce v Kč) viz tabulka níže. Předpokládané objemy transakcí) počet
transakcí, souhrnná finanční hodnota transakcí) jsou pro oba prodejní kanály následující:

Prodejní kanál

Cenové pásmo EJ v Kč

Počet transakcí / rok

Roční finanční objem
transakcí v Kč

< 40,-

5 098 470

127 953 963

> 40,-

135 617

30 214 302

< 250,-

232

43 750

> 250,-

42 740

39 696 338

Mobilní aplikace

E-shop

2. Druh zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení dle části čtvrté zákona.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
Maximální částka sjednaná smlouvou byla stanovena na 26.000.000,- Kč bez DPH včetně opce.
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4. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení:

Nabídka č. 1:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
dle § 107 odst. 2 zákona:
Nabídka byla podána v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky
dle § 107 odst. 2 zákona:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
akciová společnost
000 01 350
ANO, dne 13. 3. 2018 v 9:01 hodin
ANO

26.000.000,-

5. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně důvodu
vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
6. Identifikační údaje dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Společnost:
Sídlem:
Zastoupený:

IČ:

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Radkem Horákem, manažerem Acquiring a e-commerce
a
Ing. Petrou Březíkovou, pracovníkem pro prodejní a obchodní podporu
akceptace platebních karet
000 01 350

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Základním hodnotícím kritériem byla dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek byla vyhodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci zadávacího výběrového řízení byla podána pouze jedna
nabídka, zadavatel v souladu s odst. § 122 odst. 2 zákona tuto nabídku po posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení vybral bez provádění hodnocení. Nabídka výše uvedeného
účastníka, která byla úplná, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a účastník splnil
veškeré podmínky účasti v zadávacím pro zadání veřejné zakázky, zadavatel tak v souladu s § 122
odst. 2 zákona rozhodl o výběru dodavatele:
Společnost:
Československá obchodní banka, a.s.
Sídlem:
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČ:
000 01 350
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8. Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím poddodavatelů:
Prostřednictvím poddodavatele bude realizována část veřejné zakázky týkající se Platební
brány pro mobilní aplikaci a e-shop. Poddodavatel zajistí návrh a implementaci API rozhraní
mezi platební bránou a systémem MOS, monitorování platební brány, zřízení a provoz
jednotného kontaktního místa. Tento podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky je
vyčíslen ve výši 25 % finančního podílu na veřejné zakázce. Identifikační údaje
poddodavatele:
Společnost:
Sídlem:
IČ:

GLOBDATA a.s.
Na Příkopě 393/11, Staré Město 110 00 Praha 1
056 42 361

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 18.4.2018

Za zadavatele:

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

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

Digitálně podepsal Bc. Petra Burdová
Datum: 2018.04.19 08:12:13 +02'00'
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