ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
k veřejné zakázce nadlimitního režimu na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) pod názvem:

Městský portál občana (portál služeb)

Veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) Zákona:
Město Český Krumlov,
Se sídlem: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Dalibor Carda – starosta města
IČ:
00245836
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o,
Office:
Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ:
05931614, DIČ: CZ05931614
Zastoupená: Ing.Tomáš Rýc – jednatel
Zpracovatel:
Jakub Rýc – vypracování textové části zadávací dokumentace
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69943
(dále jen, „administrátor“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 123 Zákona zasílá oznámení o výběru dodavatele.

Seznam přijatých nabídek:
Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.

Název organizace

Adresa

Hodnotící
kritérium
Nabídková
cena bez
DPH
26298953 2.350.000,28628187 5.364.000,IČO

TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 574/1, 619 00 Brno
OMAX Holding s.r.o.
Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00
Praha 5
Simac Technik ČR, a.s.
Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5 63079496 2.479.600,VERA, spol. s r.o.
Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 62587978 2.108.000,6
DATRON, a.s.
Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa 43227520 3.232.000,-

Vyloučení účastníků:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
Hodnocení nabídek:
Zadavatel při hodnocení nabídek postupoval v souladu s ust. § 119 odst. 1 Zákona a způsobem
určeným v zadávací dokumentaci. Hodnocení proběhlo na základě kritéria ekonomická výhodnost
nabídky. V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící
kritéria:
Název dílčího hodnotícího kritéria
• Nabídková cena bez DPH
Pořadí Název organizace
1. VERA, spol. s r.o.
2.
3.
4.
5.

TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Simac Technik ČR, a.s.
DATRON, a.s.
OMAX Holding s.r.o.

váha
100 %
Adresa
Lužná 716/2, Vokovice, 160 00
Praha 6
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5
Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa
Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00
Praha 5

IČ
Hodnocení
62587978
100 %
26298953
63079496
43227520
28628187

89,7 %
85 %
65,2 %
39,3 %

Vítězný účastník:
Nabídka účastníka VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, s celkovým hodnocením 100 % je nabídkou s
nejvyšším procentním hodnocením a je tedy ekonomicky nejvýhodnější.
Závěr:
Rada města Český Krumlov rozhodla o výběru dodavatele na svém jednání konaném dne 29. 11.
2021 usnesením č. 0481/RM35/2021.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného účastníka:
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Název dokladu, kterým měl vybraný účastník prokazovat kvalifikaci
Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. a) Zákona.
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. a) Zákona.
Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
Zákona.
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) Zákona.
Písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona.
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §
74 odst. 1 písm. d) Zákona.
Výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
Zákona.
Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán dle § 77 odst. 1 Zákona.
Seznam významných dodávek. Významnou dodávkou se rozumí dodávka,
případně služba servisu, obdobného ICT řešení jako je ICT řešení, jež je
předmětem plnění Veřejné zakázky vymezené v Příloze č. 1 a Přílohách č.
2 a 3 Zadávací dokumentace, kdy hodnota každé této dodávky/služby
dosahovala alespoň 985 000,- Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, že jedna
(1) významná dodávka se musí týkat realizace dodávky (díla) ve smyslu
softwarového řešení podobného, který je uveden v Příloze č. 2 této
Zadávací dokumentace – smlouva o dílo, a jedna (1) významná dodávka
se musí týkat realizace služby provozní podpory a servisu podobného, který
je uveden v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace – smlouva o
poskytování servisních služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona.
(Město Kolín, SW, tech podpora, 2019 - dosud; Město Příbor, SW, tech
podpora, 2019 - dosud)
Seznam členů realizačního týmu a osvědčení o praxi ve vztahu k smlouvě
o dílo dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona.

Doloženo
Originálem
výpisu
Originálem
výpisu
Originálem
výpisu
Originálem č.p.

Seznam členů realizačního týmu a osvědčení o praxi ve vztahu ke smlouvě
o poskytování servisních služeb dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona.

Originálem
seznamu

Originálem č.p.
Originálem
výpisu
Originálem
výpisu
Originálem
výpisu
Originálem
seznamu

Originálem
seznamu

Poučení:
Účastníci mohou podat námitky proti tomuto rozhodnutí v souladu s ust. § 242 Zákona ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Příloha č. 1 – Písemná zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
Digitálně podepsal

V Českém Krumlově dne 30.11.2021.

Mgr. Dalibor Mgr. Dalibor Carda
Datum: 2021.11.30
Carda
09:28:35 +01'00'
…...................................

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

