Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)

Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky: Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování
smluv
Typ veřejné zakázky: podlimitní
Druh veřejné zakázky: služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní
Zadavatel
Jméno: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 05792291

1. Označení zadavatele
Jméno: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 05792291
Právní forma: příspěvková organizace územního samosprávného celku
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření webového portálu pro zajištění procesu elektronického
podepisování smluv (dále jen „Portál“) jako nového procesně orientovaného webového systému, umístěného
v síti Internet. Tento Portál zajistí digitální podepsání smluv a související procesy v souvislosti s realizací
činností zadavatele především v oblasti veřejné dopravy.
Výstupem systému budou elektronicky podepsané dokumenty všemi zainteresovanými stranami. Portál
zjednoduší práci s agendou smluv s cílem výrazné úspory času a sjednocení úložiště smluv.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále též 4letá správa vytvořeného Portálu a možnost zadavatele
objednat též rozvojové služby
3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky byla sjednána následovně:
a) za vytvoření Portálu [čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy] a poskytování Servisní podpory [čl. I odst. 2
písm. b) této smlouvy] náleží zhotoviteli paušální odměna 2 190 000 Kč bez DPH

b) za poskytování Rozvojových služeb [čl. I odst. 2 písm. c) smlouvy] náleží zhotoviteli odměna ve výši
1 250 Kč bez DPH za člověkohodinu (max. 240 člověkohodin).
4. Použitý druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
obchodní firma

sídlo

IČO

právní forma

DERS s.r.o.

Polákova 737/1, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové

25924362

společnost s ručením
omezeným

MULTIMA a.s.

Radlická 714/113a, Jinonice, 158 00
Praha 5

25056051

akciová společnost

IBA CZ, s.r.o.

Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00
Praha 5

25783572

společnost s ručením
omezeným

QCM, s.r.o.

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

26262525

společnost s ručením
omezeným

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
obchodní firma

sídlo

IČO

právní forma

QCM, s.r.o.

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

26262525

společnost s ručením
omezeným

8. Označení poddodavatelů
Vybraný dodavatel hodlá veřejnou zakázku plnit prostřednictvím poddodavatele Archimetes, s. r. o., se sídlem
Košická 905/52A, 821 08 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51424631, právní
forma: společnost s ručením omezeným.
9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Jiné než elektronické prostředky nebyly při podání nabídky použity.
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11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nestanovil požadavek na minimální obrat dodavatele.

V Praze dne
Digitálně podepsal JUDr. Zdeněk

JUDr. Zdeněk Šponar Šponar

Datum: 2022.01.11 17:48:52 +01'00'

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Zdeněk Šponar
ředitel
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