Pořadové č. VZ:
Systémové č. VZ:
Č. j.:
Datum:

4/2016
P16V00001724
SFZP 010794/2017
31. 1. 2017

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení
zadávacího řízení (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČ:
Zastoupení:

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“)
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
00020729
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky na služby je:
1) vytvoření webových prezentací www.sfzp.cz; www.novazelenausporam.cz; www.narodniprogramzp.cz; www.priorita.cz; www.pujdemtudy.cz, tedy kompletní zajištění front endu a back endu těchto
webových stránek v integrované podobě včetně archivace starých webů;
2) vytvoření webové prezentace www.opzp.cz, tedy kompletní zajištění front endu a back endu této
webové prezentace jako součásti integrovaného webu SFŽP ČR včetně archivace starého webu;
3) správa, technická podpora a webhosting výše uvedených webových prezentací po dobu účinnosti
smlouvy;
4) rozvoj webů – programátorské práce a vývoj nových aplikací podle požadavků zadavatele, max.
však v rozsahu 350 hodin za rok.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Specifikace integrovaného webu SFŽP ČR
a v příloze č. 2 Funkční specifikace jednotlivých webových prezentací zadávací dokumentace
uveřejněné na profilu zadavatele.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena sjednaná ve smlouvě a vycházející z nabídky vybraného uchazeče:
1) cena za vytvoření šesti webových prezentací a archivaci starých webů
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tj. 880 880 Kč včetně DPH
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2) měsíční paušál za správu a webhosting

9 000 Kč bez DPH
tj. 10 890 Kč včetně DPH

3) hodinová sazba za práce na rozvoji webů - programátorské práce

350 Kč bez DPH
tj. 423,50 Kč včetně DPH

Daň z přidané hodnoty bude vždy připočtena v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné
k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
Zvolený druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka byla vzhledem ke své předpokládané hodnotě zadávána v otevřeném řízení dle
pravidel pro podlimitní veřejnou zakázku.
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
inQool a.s., se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ: 29222389
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka vybraného uchazeče byla vybrána jako nejvhodnější na základě hodnotícího kritéria
„ekonomická výhodnost nabídky“, členěného na následující dílčí hodnotící kritéria:
1) nabídková cena za vytvoření šesti webových prezentací a archivaci starých webů – váha 20 %;
2) měsíční paušál za správu a webhosting – váha 20 %;
3) hodinová sazba za práce na rozvoji webu - programátorské práce – váha 20 %;
4) kvalita navrženého řešení – váha 40 %.
Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria 4) bylo provedeno na následujících objektech hodnocení, které
uchazeči předložili ve svých nabídkách:
a) funkční ukázková verze editoru WYSIWYG, kterou uchazeč navrhuje použít (uchazeč dodá funkční
url adresu a vytištěný snímek obrazovky editoru) – byla posouzena z hlediska funkcionality,
srozumitelnosti a jednoduchosti použití;
b) funkční ukázková verze administračního rozhraní CMS, které dodavatel navrhuje použít (uchazeč
dodá funkční url adresu a vytištěný snímek obrazovky administračního rozhraní CMS) – byla
posouzena z hlediska funkcionality, srozumitelnosti a přehlednosti;
c) návrh na správu dokumentů dotačních programů (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace, kapitola
2.9) v podobě wireframu se slovním popisem ve formátu pdf – byl posouzen z hlediska
funkcionality, srozumitelnosti a přehlednosti;
d) návrh wireframu úvodní stránky webu www.sfzp.cz včetně slovního popisu v pdf – byl posouzen
z hlediska intuitivnosti a přehlednosti.
Nabídka vybraného uchazeče získala nejvyšší počet bodů přidělených hodnotící komisí na základě výše
uvedených dílčích hodnotících kritérií, viz příloha č. 1 – Hodnocení nabídek - součet bodů.
Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Žádná část veřejné zakázky nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
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Identifikační údaje všech uchazečů:
Č. Název uchazeče

IČ

1

Webdevel s.r.o.

28597192 Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

2

ambitas, s.r.o.

45280380 Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

3

Mathesio, s.r.o.

29321824 Soukenická 558/3, 602 00 Brno – Staré Brno

4

BrusTech s.r.o.

27309321 Slatinická 3319, 434 01 Most

5

inQool a.s.

29222389 Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

6

Aira GROUP s.r.o.

25682598 Vratislavova 57/1, 128 00 Praha 2

7

Internet Projekt, a.s.

26432552 Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2

8

NETERNITY GROUP, spol. s r.o. 26181509 Vlastislavova 11/603, 140 00 Praha 4

9

BePositive s.r.o.

10 YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Sídlo / místo podnikání

01746944 Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3 - Žižkov
00174939 Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

Nabídkové ceny všech uchazečů:

Č. Název uchazeče

Cena za vytvoření
šesti webových
prezentací
a archivaci starých
webů (včetně DPH)

Hodinová sazba za
Měsíční paušál za
práce na rozvoji
správu a webhosting webu (včetně DPH)
programátorské
práce (včetně DPH)

1 Webdevel s.r.o.

2 420 000,00 Kč

2 420,00 Kč

726,00 Kč

2 ambitas, s.r.o.

1 614 813,60 Kč

24 480,00 Kč

840,00 Kč

3 Mathesio, s.r.o.

1 016 400,00 Kč

12 100,00 Kč

726,00 Kč

4 BrusTech s.r.o.

1 064 800,00 Kč

9 559,00 Kč

707,85 Kč

880 880,00 Kč

10 890,00 Kč

423,50 Kč

6 Aira GROUP s.r.o.

2 117 500,00 Kč

1 815,00 Kč

786,50 Kč

7 Internet Projekt, a.s.

9 557 971,50 Kč

62 920,00 Kč

1 694,00 Kč

8 NETERNITY GROUP, spol. s r.o.

1 355 200,00 Kč

18 150,00 Kč

1 089,00 Kč

9 BePositive s.r.o.

1 285 625,00 Kč

30 855,00 Kč

484,00 Kč

10 YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

2 132 020,00 Kč

12 099,00 Kč

387,00 Kč

5 inQool a.s.

Identifikační údaje uchazečů vyloučených z účasti v zadávacím řízení:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Žádná nabídková cena nebyla posouzena
jako mimořádně nízká.

..........................................................................................
Ing. Petr Valdman
ředitel SFŽP ČR

4/2016 „Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR“ – Písemná zpráva zadavatele

3/3

