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Písemná zpráva zadavatele

k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem:

„Úprava SEIWIN5 – propojení modulů MPR a PoK“
evidenční číslo zakázky zadavatele: 099/2018/066
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-015711

1) Označení zadavatele:
Název:
Sídlo
Právní forma
IČO

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
Státní podnik – 301
42196451

2) Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele
a. úpravy ekonomického systému objednatele SEIWIN5 spočívající v propojení modulu
Mobilní prodejna pro EET (MPR) s modulem Pokladna (POK), které jsou součástí tohoto
systému. Konkrétně se jedná o propojení pro automatické zpracování prodejních dokladů
(vystavených účtenek) z modulu MPR do modulu POK a vytvoření odpovídajících pokladních
dokladů v modulu POK;
b. nastavení přístupových práv v ostré verzi SEIWIN5 pro modul Mobilní prodejna pro EET
(MPR). Seznam uživatelů, kterým budou přístupová práva nastavena dodá zadavatel v XLSX
formátu do 3 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky;
c. úpravu mobilní aplikace Prodejna LČR pro komunikaci přes FrontEnd server.
3) Použitý druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
4) Označení účastníků zadávacího řízení:
HA – SOFT, s.r.o., Rokycanova 17, 615 00 Brno, IČO 46345680
5) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Žádný účastník nebyl vyloučen
6) Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
HA – SOFT, s.r.o., Rokycanova 17, 615 00 Brno, IČO 46345680
7) Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
2 000 000,- Kč bez DPH

8) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka účastníka splnila požadavky zadavatele a zákona.
Vzhledem k tomu, že k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění byl zadavatelem vyzván jeden
zájemce podle § 63 odst. 3 písm. c) zákona (ochrana výhradních práv včetně duševního vlastnictví),
zadavatel nestanovil hodnotící kritéria. Hodnocení nabídek v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona
neproběhlo.
9) Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím poddodavatelů:
Není relevantní
10) Označení účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně důvodu vyloučení:
Není relevantní
11) Označení účastníka, jehož nabídka byla posouzena:
HA – SOFT, s.r.o., Rokycanova 17, 615 00 Brno, IČO 46345680
12) Označení účastníka vyřazeného z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny:
Není relevantní
13) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných
zakázek vzhledem k tomu, že veřejná zakázka může být z důvodu ochrany výhradních práv splněna
pouze určitým dodavatelem, a to společností HA – SOFT, s.r.o., Rokycanova 17, 615 00 Brno,
IČO 46345680.

14) Důvod zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní
15) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Zadavatel aktuálně není s ohledem na rozsah a členitost své agendy zadávání veřejných zakázek na
příjem elektronicky podaných nabídek technicky ani procesně připraven. Zadavatel v současnosti
připravuje technické řešení a pracuje na nastavení interních postupů, které umožní přijímat nabídky
elektronicky.
16) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Není možné s ohledem na předmět veřejné zakázky.
V Hradci Králové dne 15. 5. 2018

..........................................................
Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

