PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
CZ00245836

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
Evidenční číslo: S-MUCK 49015/2020
Část 2
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je dodávka ICT řešení do infrastruktury Zadavatele.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Část 2.1 – 199.800,- Kč bez DPH
Část 2.2 – 96.200,- kč bez DPH
Část 2.3 – 412.960,- kč bez DPH
Použitý druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění

2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
25145444

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a
odůvodnění jejich vyloučení
nerelevantní
4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně
odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Odůvodnění výběru:

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
25145444
Hodnotící komise vybrala tuto nabídku na základě
ekonomické výhodnosti v uvedených kritérií – Nabídková
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cena. Nabídka splňuje zákonné požadavky a požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

5. Označení poddodavatelů
nerelevantní
6. Odůvodnění použití vybraných druhů zadávacího řízení
☐ Jednací řízení s uveřejněním
☒ Jednací řízení bez uveřejnění
☐ Řízení se soutěžním dialogem
☐ Zjednodušené podlimitní řízení
☐ Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů nebyl použit
Odůvodnění:
jednací řízení bez uveřejnění bylo použito dle ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“) v kombinaci s ust. § 63
odst. 4 ZZVZ.
7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
nerelevantní

8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel umožnil příjem elektronických nabídek.

9. Střet zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.
10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zakázka byla rozdělena na části

11. Prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání minimální výše ročního obratu přesahujícího
dvojnásobek předpokládané hodnoty.

V Českém Krumlově
podepsal
Ing. Kristýna Digitálně
Ing. Kristýna Čábelová
2021.06.16
Čábelová Datum:
06:22:07 +02'00'

……………………………………………..
Ing. Kristýna Čábelová, referent oRKVZ
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