Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Zajištění aplikačních modulů IS ADIS – zavedení legislativních a procesních změn“
Č.j. 53010/14/7003-31000-050402
č. spisu 18/2014
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 této veřejné zakázky je vývoj aplikačního programového vybavení pro
aplikační modul IS ADIS pro realizaci změn vyplývajících z rekodifikace soukromého
práva, změn v daňových zákonech, procesních a organizačních změn.
cena sjednaná ve smlouvě:
90 778 976,- Kč bez DPH
109 842 560,96 Kč vč. DPH
při sazbě DPH ve výši 21 %
b) zvolený druh zadávacího řízení
jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 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:
IBM Česká republika, spol. s r. o.
V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
IČO: 148 90 992
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Předložená nabídka souhlasila s podmínkami zadání veřejné zakázky a změnami,
které byly v průběhu jednání dohodnuty.

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Poř.
č.
1.
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IBM Česká republika, spol. s r. o.

Poř.
Uchazeč
č.
1. IBM Česká republika, spol. s r. o.

Sídlo uchazeče

IČO:

V Parku 2294/4,
148 00 Praha 4

148 90 992

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

90 778 976,- Kč

109 842 560,96 Kč

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
Veřejná zakázka může být plněna z technických důvodů a z důvodu ochrany práv
z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původním dodavatelem.
Současně jde o dodávku poskytovanou dodavatelem, s nímž byla již dříve uzavřena
smlouva. Případná změna dodavatele by vedla k dodání zboží odlišných technických
parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původním zbožím
nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. Dále je dodavatel
poskytovatelem licenčního oprávnění k plnění, které již bylo zadavatelem pořízeno
a požadujeme jeho rozšíření a současně je uplatněn požadavek zadavatele
na zajištění kompatibility s majetkem, jimž zadavatel již disponuje, a který byl již dříve
pořízen.
Z výše uvedených důvodů zadavatel zvolil v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ pro
toto výběrové řízení formu jednacího řízení bez uveřejnění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvní zajištění rozvoje stávajícího informačního
systému, který je podmíněn technickou a technologickou návazností na již existující
moduly s platnými autorskými právy, bylo zajištění zakázky formou jednacího řízení
bez uveřejnění podle § 34 odst. 1 ZVZ, adresované firmě IBM Česká republika,
spol. s.r.o.
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Mgr. Anna Bednářová
ředitelka Odboru veřejných
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vedoucí Oddělení veřejných zakázek
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