Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení a o hodnocení nabídek

ZPRÁVA O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
A O HODNOCENÍ NABÍDEK

1.

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

Informace o zadavateli

Název:

Středočeský kraj

Zastoupený:

Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou

Sídlo:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:

70891095

DIČ:

CZ70891095

(dále jen „Zadavatel“)
Informace o veřejné zakázce

1.2

Název veřejné zakázky: Podpora softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů
EA včetně souvisejících služeb (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je
veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby.
Pověřené osoby

1.3

K otevírání nabídek byla zřízena komise ve složení:
•

Ing. Martina Málková

•

Mgr. Petra Lázničková

•

Mgr. Daniel Rokos

(dále jen „Pověřené osoby“)
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SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

2.

Veřejná zakázka byla 22. 06. 2021 vyhlášena na profilu zadavatele s termínem pro podání
nabídek 01. 07. 2021, 10:00.
Seznam došlých nabídek:
Poř.
č.

Časový údaj o
doručení nabídky

Název/jméno a příjmení, IČO, sídlo
účastníka

Datum

Hodina

Nabídka doručena
ve lhůtě pro
podání nabídek

1.

DELTA ADVISORY a.s., IČ: 247 09 867,
U Mlýnského kanálu 699/16, 186 00 Praha 8

25. 06.
2021

10:45

ANO

2.

ASSECO Central Europe, a.s., IČ: 270 74 358
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle

30. 06.
2021

13:40

ANO

Pověřené osoby po skončení lhůty pro podání nabídek nabídku převzaly. Otevírání obálek
proběhlo dne 01. 07. 2021 od 10:30 hodin.
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

3.

Všechny Pověřené osoby učinily po seznámení se se seznamem podaných nabídek a před
provedením jakýchkoli dalších úkonů z jejich strany písemná čestná prohlášení o tom, že nejsou
ve střetu zájmů.
OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

4.

Otevírání nabídek bylo v souladu se zadávací dokumentací neveřejné.
Pověřené osoby otevřely nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. V rámci
otevírání nabídek provedly Pověřené osoby kontrolu obálek s nabídkami z hlediska toho,
a. zdali byly podány v řádně uzavřené a označené obálce dle zadávací dokumentace; a
b. zdali na této obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že
nabídky byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Výsledek této kontroly zachycuje následující tabulka:
Poř.

Název/jméno a příjmení účastníka

Nabídka v souladu
s odst. 4 písm. a)

Nabídka v souladu
s odst. 4 písm. b)

1.

DELTA ADVISORY a.s.

ANO

ANO

2.

ASSECO Central Europe, a.s.

ANO

ANO

č.
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5.

SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK

Hodnoceny byly následující nabídky:
Poř.
č.

Název/jméno a příjmení
účastníka

Sídlo účastníka

IČ
účastníka

DIČ účastníka

1.

DELTA ADVISORY a.s.

U Mlýnského kanálu
699/16, 186 00 Praha 8

247 09 867,

CZ247 09 867

2.

ASSECO Central Europe, a.s.

Budějovická 778/3a,
140 00 Praha 4 - Michle

270 74 358

CZ270 74 358

6.

POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek účastníků bylo provedeno z hlediska kritérií hodnocení
stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Jako hodnotící kritérium byla zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena. Předpokládaná
cena činila 1.900.000,00 Kč bez DPH.
Nabídka obsahovala následující hodnocené údaje:
Poř.
č.

Název/jméno a příjmení
účastníka

1.

DELTA ADVISORY a.s.

2.

ASSECO Central Europe, a.s.

Hodnocené údaje
Nabídková cena

Výsledek hodnocení nabídek obsahuje následující tabulka:
Poř.
č.

Název/jméno a příjmení účastníka

Pořadí nabídky dle hodnocení

1.

DELTA ADVISORY a.s.

1.

2.

ASSECO Central Europe, a.s.

2.

7.

SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

Z dalšího hodnocení nebyla vyřazena žádná nabídka.
8.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

Pověřené osoby provedly posouzení splnění podmínek účasti společnosti DELTA ADVISORY a.s.,
jejíž nabídka splnila požadavky zadavatele a obsahovala nejvýhodnější cenu.
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Kontrolou nabídky pověřené osoby zjistily, že v ní chybí doklad, který požadovala zadávací
dokumentace kapitole 3.3. Profesní způsobilost:
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:
a)
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b)
dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu (oprávnění
k podnikání musí pokrývat celý rozsah Veřejné zakázky).
Profesní způsobilost může dodavatel doložit i výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
pokud je v něm zapsán.
Účastník byl proto požádán o doplnění tohoto dokladu, a to do 12. 07. 2021 17:00 hod. e-mailem
nebo datovou schránkou. Komise přerušila jednání.
V uvedeném termínu doklad nebyl doručen, vzhledem k období státních svátků a dovolených (při
obeslání od dodavatele došla automatická odpověď o nepřítomností) byl účastník osloven
13. 07. 2021 znovu. Po urgenci účastník doručil Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Jednání komise pokračovalo 19. 07. 2021.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti tohoto dodavatele obsahuje následující tabulka:
Podmínky účasti

Výsledek posouzení nabídky

Byla nabídka podepsána?

Splňuje

Obsahuje nabídka identifikaci dodavatele?

Splňuje

Je nabídka zpracována v požadovaném jazyce?

Splňuje

Prokázal dodavatel splnění kvalifikace?

Splňuje

Je nabídková cena zpracována v souladu se zadávací
dokumentací?

Splňuje

Obsahuje nabídka návrh smlouvy splňující stanovené
podmínky a podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele?

Splňuje

Obsahuje nabídka další požadované doklady a splňuje ostatní
požadavky Zadavatele?

Splňuje

S ohledem na výše uvedené pověřené osoby shledaly, že tento dodavatel splnil všechny podmínky
účasti.
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VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK A POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

9.

S ohledem na výše uvedené byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, která splnila
všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení, vyhodnocena nabídka podaná účastníkem
DELTA ADVISORY a.s.
V Praze dne 19. 07. 2021
Pověřené osoby, které se účastnily otevírání nabídek, hodnocení nabídek nebo posouzení splnění
podmínek účasti v poptávkovém řízení, svým podpisem stvrzují
•
•

pravdivost údajů uvedených v této zprávě, a
že se před provedením jakýchkoli úkonů z jejich strany seznámily se seznamem podaných
nabídek, a že nebyly a nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení
Ing. Martina Málková

Podpis
I

Mgr. Petra Lázničková
Mgr. Daniel Rokos

D
+02'00'

Souhlasím s touto zprávou o posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení a o
hodnocení nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
V Praze …………………………..
………
Mgr. Daniel Rokos,
vedoucí Odboru informatiky
Souhlasím s touto zprávou o posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení a o
hodnocení nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a zadáním veřejné zakázky
vítěznému účastníku DELTA ADVISORY a.s.
V Praze …………………………..
………………………………………
Mgr. Petra Pecková,
hejtmanka Středočeského kraje
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