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

Dodávka a implementace aplikace Myslivost

Evidenční číslo VZ:

099/2018/054

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 veřejné zakázky je zajištění dodávky a implementace aplikace Myslivost. Podrobné vymezení
předmětu veřejné zakázky je stanoveno v zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 1 ZD – Technické
podmínky, kde jsou uvedeny podrobné funkční a nefunkční požadavky zadavatele
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 72230000-6, název – Vývoj programového vybavení na zakázku
kód CPV 72263000-6, název – Implementace programového vybavení
kód CPV 72261000-2, název – Podpora programového vybavení
3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Není relevantní, zadávací řízení bylo zrušeno
4.

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném zadávacím řízení dle § 53 zákona.
5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídku podali tito účastníci zadávacího řízení:

Poř. číslo
nabídky

6.

Název účastníka zadávacího řízení

Sídlo

IČO

1

PDS s.r.o.

Viniční 20, Brno-Židenice, 615 00

25523121

2

Complete Internet Services, s.r.o.

Choteč 125, 507 81 Lázně Bělohrad

25930443

3

COMINT s.r.o.

Jana Zajíce 939/8, 170 00 Praha 7

24810746

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Poř. číslo
nabídky

2

Název účastníka zadávacího řízení

Complete Internet Services, s.r.o.

Sídlo

Choteč 125, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO

25930443

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení Complete Internet Services, s.r.o. (dále jen
„účastník“) v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona. Dle předmětného ustanovení zákona
zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené
účastníkem zadávacího řízení nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě
žádosti podle § 46.
V souladu s ustanovením § 46 zákona byla účastníku odeslána žádost o doplnění/objasnění údajů nebo
dokladů, žádné vysvětlení/doplnění nabídky ve stanovené lhůtě však účastník zadavateli nedoručil,
a neučinil tak ani ke dni rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka.
7.

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

Není relevantní, zadávací řízení bylo zrušeno.
8.

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

Není relevantní, zadávací řízení bylo zrušeno.
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)
Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona s ohledem na skutečnost,
že zadavatel v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace zjistil nedostatek v
nefunkčním požadavku PMN_27, v němž neuvedl, že součástí dodávky bude kromě prostředí produkčního,
testovacího a školícího rovněž prostředí vývojové (uvedený požadavek je velmi důležitý pro další rozvoj
aplikace Myslivost), a rovněž s ohledem na nepřiměřený požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci.
Dle ustanovení 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel
způsobil či nikoliv.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Zadavatel v době zahájení zadávacího řízení nebyl s 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 (dodání jedné ucelené aplikace) nebylo důvodu rozdělit veřejnou
zakázku na části. Takovéto rozdělení by nebylo ani vhodné.
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.

