Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Aktualizace fulltext-hypertextové knihovny KONZULTANT do 31. 12. 2014“
č. spisu 48/2014
č. j. 66820/14/7300-40175-050417

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 veřejné zakázky je zabezpečení průběžné údržby a aktualizace plné
verze knihovny Konzultant a její využití v projektu TaxTest v rámci Finanční správy
České republiky do konce roku 2014. Plnění VZ spočívá v pravidelné aktualizaci dat,
přičemž aktualizace dat bude zhotovitelem dodávána v rozsahu dle požadavků
objednavatele vždy k datu platnosti každé legislativní změny daného zákona nebo
vyhlášky, případně do tří pracovních dnů od data předání elektronické verze jiného
předpisu objednavatelem. Součástí VZ je rovněž poskytnutí licence pro veřejný web
Finanční správy České republiky.
cena sjednaná ve smlouvě:
2.418.100,- Kč bez DPH
2.925.901,- Kč vč. DPH
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:
KONZULTA Brno a.s.
Veveří 9/456
602 00 Brno
IČO: 255 48 085

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
KONZULTA Brno a.s.
Veveří 9/456, 602 00 Brno
nabídková cena bez DPH 3.067.591,- Kč
nabídková cena vč. DPH 3.711.785,- 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
Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvní zajištění dalšího provozu a rozvoje
stávajícího informačního systému, které je podmíněno technickou a technologickou
návazností na již využívaný IS a platnými autorskými právy, bylo zvoleno zajištění
této zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění s jedním zájemcem.
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
------
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