OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
IČO:

Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7
027 95 281

(dále jen „zadavatel“)
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka
VYBRANÝ DODAVATEL:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

BTO software technologies s.r.o.
Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha
7
06996493

Vážení,
zadavatel tímto oznamuje účastníkům zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem „Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID
Lítačka“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p.
(dále jen „veřejná zakázka“), že r o z h o d l o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky.
Výše uvedený dodavatel byl zadavatelem vybrán na základě stanovených hodnoticích kritérií,
kdy jeho nabídka se umístila na 1. místě výsledného pořadí a byla zadavatelem shledána jako
ekonomicky nejvýhodnější.
1) Seznam nabídek a popis hodnocení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

CHAPS spol. s r.o.
Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno
47547022
BTO software technologies s.r.o.
Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha
7
06996493

1

Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti na základě dílčích kritérií:
A.
B.

Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 měsíc poskytování Služby
Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 člověkoden rozvojových prací

Vyhodnocení - body
č. nabídky
1.
2.

účastník

80
Počet bodů A.

CHAPS
BTO

60,00
80,00

80%
20%

20
Počet bodů B.
13,33
20,00

Celkový počet
bodů
73,33
100,00

Výsledné
pořadí
II.
I.

2) Splnění kvalifikačních podmínek
Dodavatel předložil veškerá zadavatelem požadovaná čestná prohlášení a ověřené kopie
dokumentů ke kvalifikačním podmínkám. Dodavatel tedy prokázal splnění kvalifikačních
podmínek vymezených zadavatelem.
3) Splnění obchodních podmínek:
Dodavatel předložil podepsaný návrh smlouvy, jehož součástí jsou obchodní a platební
podmínky ve znění, v jakém je zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách. Dodavatel tedy
prokázal splnění obchodních podmínek vymezených zadavatelem.
4) Splnění dalších podmínek účasti:
Dodavatel prokázal splnění dalších podmínek účasti vymezených zadavatelem ve Výzvě
k podání nabídek a jejích přílohách.
V Praze dne
Za zadavatele:

Michal Fišer
MBA
__________________________
Digitálně podepsal
Michal Fišer MBA
Datum: 2019.09.02
09:14:21 +02'00'

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

podepsal
Ing. Michal Digitálně
Ing. Michal Kraus, MBA
2019.09.02
Kraus, MBA Datum:
13:44:43 +02'00'

___________________________
Operátor ICT, a.s.
Ing. Michal Kraus
člen představenstva
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