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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka:

Podpora SW produktů systému GIS a Externího geoportálu, vč. dalšího rozvoje

Evidenční číslo VZ:

Z2018-027453 // 099/2018/141

1.

2.

Označení zadavatele:
Název zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo zadavatele

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

Právní forma

Státní podnik - 301

IČO zadavatele

42196451

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je:
a) poskytnutí podpory užívání standardního software GIS (SW GeoMedia), ke kterému zadavatel vlastní
licence standardního software dodaného na základě dosavadních smluvních vztahů;
b) poskytnutí aplikační podpory nově i dříve vyvinutých uživatelských aplikací (dříve vyvinuté uživatelské
aplikace byli vytvořeny na základě specifických potřeb zadavatele s využitím standardního software
dle písm. a);
c) poskytování Služeb rozvoje – provádění úprav a rozvoje aplikací, včetně implementace do prostředí
zadavatele, dokumentace řešení, školení uživatelů apod.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 72261000-2, název – Podpora programového vybavení
kód CPV 72262000-9, název – Vývoj programového vybavení
3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě:
4.

44.181.303,- Kč bez DPH.

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídku podali tito účastníci zadávacího řízení:

Číslo
nabídky

6.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího řízení

1

TKP geo s.r.o.

2

Intergraph CS s.r.o.

Sídlo/místo podnikání, popř.
místo trval. pobytu

Plánská 1854/6, České Budějovice 7,
370 07 České Budějovice
Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64,
PSČ 19000

IČO

24134295
44796650

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
7.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Vybraným dodavatelem, se kterým byla uzavřena smlouva, je:

Číslo
nabídky

2

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího řízení

Intergraph CS s.r.o.

Sídlo/místo podnikání, popř.
místo trval. pobytu

Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64,
PSČ 19000

IČO

44796650

Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s ust. § 114 a násl. zákona podle ekonomické výhodnosti
nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Předmětem hodnocení byla celková nabídková cena (v Kč bez DPH) uvedená v účastníky zadávacího řízení
předložené, vyplněné Příloze ZD č. 3 - Nabídková cena (hodnoticí tabulka), stanovená dodavatelem za
účelem hodnocení v souladu s kapitolou 7 zadávací dokumentace.
Komise seřadila jednotlivé nabídky účastníků zadávacího řízení dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od
nejnižší po nejvyšší s tím, že nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící tabulka:

Číslo
nabídky

8.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení

1

TKP geo s.r.o.

2

Intergraph CS s.r.o.

Sídlo/ místo podnikání popř. místo
trval. pobytu/

Plánská 1854/6,
České Budějovice 7,
370 07 České Budějovice
Praha 9 - Prosek,
Prosecká 851/64, PSČ 19000

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Pořadí

24134295

44 490 663

2.

44796650

44 181 303

1.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi

Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele.
9.

Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení
bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)

Není relevantní.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
(pokud k tomu došlo)
Není relevantní, zadávací řízení nebylo zrušeno.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Ke dni zahájení zadávacího řízení zadavatel ještě nebyl ohledem na rozsah a členitost své agendy zadávání
veřejných zakázek na příjem elektronicky podaných nabídek technicky ani procesně připraven.
12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
13. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
S ohledem na předmět veřejné zakázky a jeho vzájemnou provázanost nebylo možné veřejnou zakázku
rozdělit na části.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní, zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.

V Hradci Králové

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

