PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel sepsal v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k této nadlimitní veřejné zakázce
na dodávky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu zadavatele.
1.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Jednající:

2.

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801
Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Název veřejné zakázky

„Upgrade ISOH 2014“
(evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 492245, id na profilu
zadavatele E-ZAK: P14V00000561)
3.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení změn a rozvoj Informačního systému
odpadového hospodářství (dále jen „ISOH“) pro rok 2014, a to:
1. Vývoj, otestování a nasazení nové verze ISOH vyplývající z legislativních požadavků.
2. Podpora ISOH pro roky 2014 a 2015.

4.

Cena sjednaná ve smlouvě na plnění veřejné zakázky

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy činí 4 744 000,- Kč bez DPH.

5.

Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona.

6.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele

Vybraným uchazečem se stala společnost INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3,
460 01 Liberec, IČO: 25417657.
Nabídka vybraného uchazeče byla řádně podána, byla přijatelná a splňovala veškeré
podmínky stanovené jednak zadavatelem v zadávací dokumentaci a také zákonem
a souvisejícími právními předpisy.
Prostřednictvím subdodavatele nemá být plněna žádná část veřejné zakázky.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

7.

Číslo
nabídky

1.

8.

Identifikační údaje uchazeče
INISOFT s.r.o.
Rumjancevova 696/3
460 01 Liberec
IČO: 25417657

Celková nabídková
cena

Výsledné
pořadí
nabídky

4 744 000,Kč bez DPH

1.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti

–
9.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu

–
10.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění

Tato nadlimitní veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle
§ 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť veřejná zakázka může být splněna z důvodů
vyplývajících z ochrany výhradních práv a z technických důvodů pouze vybraným
uchazečem.

11.

Důvod zrušení zadávacího řízení

–
V Praze, dne 6. října 2014

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky
Čeká republika – Ministerstvo životního prostředí
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