PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Podle § 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: 636819
ve Věstníku EU: 2016/S 188-337695
Číslo jednací: MF-28100/2016/6602/D
Název veřejné zakázky: „Zajištění podpory provozu a rozvoje IS KSP“
§ 85 odst. 2 písm. a) zákona
Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Název:
Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Právní forma: Organizační složka státu
IČO:
00006947
Předmět veřejné zakázky: Zajištění podpory provozu a rozvoje stávajícího informačního
systému pro účely výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem
č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších
předpisů.
Cena veřejné zakázky: Kč 10 470 000,-- bez DPH, Kč 12 668 700,-- včetně DPH.
§ 85 odst. 2 písm. b) zákona
Zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku.
§ 85 odst. 2 písm. c) zákona
Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána
s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení,
jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Název:
Asseco Central Europe, a.s.
Sídlo:
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
27074358
Nabídková cena:
Kč 10 470 000,-- bez DPH
Odůvodnění:
Nabídka uchazeče splnila zákonné požadavky i požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách. Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze 1 nabídka,
nebylo v souladu s § 79 odst. 6 zákona provedeno hodnocení.
Dodavatel nezamýšlí zadat část veřejné zakázky subdodavateli.
Smlouva byla uzavřena dne 30.12.2016.
§ 85 odst. 2 písm. d) zákona
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:
Název:
Asseco Central Europe, a.s.
Sídlo:
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
27074358
Nabídková cena:
Kč 10 470 000,-- bez DPH

§ 85 odst. 2 písm. e) zákona
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této
skutečnosti:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen.
§ 85 odst. 2 písm. f) zákona
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
Netýká se.
§ 85 odst. 2 písm. g) zákona
Důvod použití soutěžního dialogu, JŘSU či JŘBU, byla-li taková možnost využita:
Netýká se.
§ 85 odst. 2 písm. h) zákona
Důvod zrušení zadávacího řízení:
Netýká se.
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