PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel na základě ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“), k dále uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
Zadavatel:

Město Rotava

Sídlo:

Sídliště 721, 357 01 Rotava

IČO:

00259551

Zastoupený:

Michal Červenka, starosta

Název zakázky:

Pořízení a implementace komplexního IS MěÚ Rotava

Název programu:

IROP – výzva č. 28

Registrační číslo projektu:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005222

Název projektu:

Modernizace komplexního informačního systému Městského úřadu
Rotava

Profil zadavatele:

https://ezak.olivius.cz/profile_display_32.html

Termín podání nabídek:

25. 9. 2018 v 10:00 hod.

I. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky
Předmětem VZ je pořízení a implementace KIS MěÚ pro rozšíření stávající aplikační základny
zadavatele a pořízení vybraných HW technologií jako technického nástroje pro plnou funkčnost KIS
MěÚ.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně
služeb:
Označení výstupu
projektu

Popis výstupu

Množství a
jednotka
1 ks
informační
systém

Ekonomický IS (EKIS)

Integrované řešení pokrývající oblast účetnictví,
rozpočtu, evidence a správy majetku, banky,
pohledávek a závazků a dalších relevantních vč.
zajištění vazeb na další samostatné ekonomické
agendy (např. poplatky) a napojení městských
organizací vč. Městské policie do ekonomických agend
města.

Řízená dokumentace a
archivace dokumentů
(DMS)

Elektronická spisová služba splňující požadavky
legislativy vč. řízení a dlouhodobého uchovávání a
archivace elektronických dokumentů (SSL, DMS,
digitální archiv s řízenou dokumentací).

1 ks
informační
systém

Evidence smluv a
objednávek (SMOBJ)

Komplexní podpora městem uzavíraných a evidovaných
smluv a objednávek vč. vazby na Registr smluv a
dalších legislativních povinností.

1 ks
informační
systém
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Portál občana (POB)

Rozhraní pro elektronický styk občana s městem
(vytvoření Portálu občana, zajištění rozhraní pro
formulářové prostředí, řešení elektronické úřední desky
a informačního panelu MěÚ a provázání Portálu s
dalšími IS a aplikacemi MěÚ).

1 ks
informační
systém

Procesy Městské policie
(MPOL)

Elektronizace procesů Městské policie prostřednictvím
aplikace podporující zejména oblast přestupků vč.
vzdáleného (mobilního) přístupu.

1 ks
informační
systém

Řízení jednání a úkolů
(ŘJÚK)

Elektronizace jednání Rady a Zastupitelstva města
(zajištění IS podpory pro jednání Rady města /
Zastupitelstvo města) i běžné porady MěÚ vč. evidence
a kontroly úkolů.

1 ks
informační
systém

Personální a mzdová
agenda (PAM)

Elektronizace
oblasti
řízení
lidských
zdrojů
(personalistika a mzdy) prostřednictvím IS provázaného
s ekonomikou města a dalšími agendami a procesy vč.
řešení docházky.

1 ks
informační
systém

Krizové řízení (KŘ)

Elektronické rozhraní pro styk města s občanem v
oblasti krizového řízení prostřednictvím informování
o důležitých událostech.

1 ks
informační
systém

Správa uživatelů a
oprávnění k výkonu
agend (IDM)

Rozšíření stávající správy uživatelů (IDM) a zajištění
funkcionality vazby oprávnění k výkonu agend o vazbu
na základní registry veřejné správy vč. vytvoření
jednotné organizační struktury MěÚ a její provázání
v rámci celého KIS MěÚ.

1 ks
informační
systém

Správní agendy a vnitřní
procesy úřadu (SAVPÚ)

Aplikační řešení vybraných oblastí působnosti úřadu s
přímou vazbu na ekonomiku města (agendy a procesy
Matrika, Vidimace a legalizace, Přestupky, Organizace
voleb, Pasporty, Evidence psů, Správa hrobových míst,
Komunální odpad).

1 ks
informační
systém

HW komponenty A

Tiskárna čárových kódů (1 ks), čtečka čárových kódů (2
ks) a odpovídající SW

HW + SW

HW komponenty B

Skenovací linka (1 ks) a odpovídající SW

HW + SW

Cena sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vítězného dodavatele činí 3.345.500,- Kč bez DPH
Cena dodávky: 2.440.500,- Kč bez DPH
Cena podpory: 825.000,- Kč bez DPH
Cena rozvoje: 80.000,- Kč bez DPH
Použitý druh zadávacího řízení
Otevřené řízení dle ust. § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 a násl. ZZVZ

Stránka 2 z 4

II. Účastníci zadávacího řízení
Označení účastníků zadávacího řízení
Do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem 1 nabídku od účastníka:
VERA, spol. s r.o., se sídlem: Sídlo: Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 62587978
Provozovna: Klicperovo náměstí 39/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda včetně odůvodnění
výběru
Smlouva byla uzavřena s dodavatelem:
VERA, spol. s r.o., se sídlem: Sídlo: Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 62587978
Nabídka vítězného dodavatele byla vybrána v souladu s postupem dle § 122 a násl. ZZVZ. Nabídka
splňovala všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách.
Jedná se o jedinou nabídku podanou do zadávacího řízení.
Identifikační údaje poddodavatelů dodavatele
Poddodavatelé dodavatele:
▪
▪
▪
▪

Kvasar, spol, s r.o., se sídlem: K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, IČO: 00569135, (Položka A10
z doloženého rozpočtu (Personální a mzdová agenda (PAM))
ICS Identifikační systémy, a.s., se sídlem: V Holešovičkách 1492/42, 180 00 Praha – Libeň
(Položky A13 – A15 z doloženého rozpočtu (Čtečky, tiskárna a SW pro inventarizaci majetku
čárovým kódem)
MVM Media Group s.r.o., se sídlem Staniční 1011/63, 312 00 Plzeň – Doubravka (Položka A11
z doloženého rozpočtu (Systém Mestskyrozhlas.cz)
Infomatic, spol. s r.o., se sídlem: Bucharova 1186/16, 155 00 Praha – Stodůlky (Položka A16 a
A17 z doloženého rozpočtu (HW a SW pro skenovací linku))

III. Odůvodnění
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
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Nebylo zrušeno.
Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Rozdělení veřejné zakázky na části nepřichází s ohledem na stejnorodost a vzájemnou závislost a
provázanost předmětu veřejné zakázky realizované na jediném místě plnění v úvahu.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel neměl legislativní povinnost použít elektronické prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
Nebyl požadován.
IV. OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Uveřejněno na profilu zadavatele dne 18.10.2018, smlouva s vybraným dodavatelem byla zveřejněna dne
26. 11. 2018.
V Rotavě, dne 14. 12. 2018

Lenka
Došlá

Digitálně podepsal
Lenka Došlá
Datum: 2018.12.14
15:59:27 +01'00'

……………………………..

Lenka Došlá - administrátor
Zástupce pověřené osoby
zadavatele
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