Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Elektronická evidence tržeb – nákup mediálního prostoru“
č. spisu 5/2016
č. j. 54141/16/7500-40175-050548
Minimální povinné údaje dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě
identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 720 80 043
předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění informační kampaně projektu
Elektronické evidence tržeb.
cena sjednaná ve smlouvě (při sazbě DPH ve výši 21 %):
25 296 804,- Kč bez DPH
30 609 133,- Kč vč. DPH
b) zvolený druh zadávacího řízení
otevřené řízení dle § 27 ZVZ
c) 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
identifikační údaje vybraného uchazeče:
PHD, a.s.
Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 262 10 738
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Hodnotící komise provedla hodnocení 2 nabídek dle vyhlášeného způsobu
hodnocení, tj. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Tabulka celkového hodnocení a pořadí jednotlivých nabídek
Uchazeč

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Pořadí

1.

Knowlimits s.r.o.

29 430 888,40

2.

2.

PHD, a.s.

26 384 982,58

1.

Poř. č.

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Poř. č.

Uchazeč

Sídlo uchazeče, IČO
Píškova 1948/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
IČO: 636 77 792
Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 – Nusle,
IČO: 262 10 738

1.

Knowlimits s.r.o.

2.

PHD, a.s.

Poř. č.

Uchazeč

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Nabídková cena v Kč
vč. DPH

1.

Knowlimits s.r.o.

29 430 888,40

35 611 374,96

2.

PHD, a.s.

26 384 982,58

31 925 828,93

e) 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
-----f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení
-----g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita
-----h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
------
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