Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Zajištění aplikačního modulu ADIS pro zavedení platby daně on-line“
č. spisu 46/2014
č. j. 191/15/7300-40175-050402

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:
Vývoj aplikačního programového vybavení pro aplikační modul IS ADIS pro zajištění
využívání QR kódu na vybraných formulářích daňových přiznání.
cena sjednaná ve smlouvě:
2.469.116,- Kč bez DPH
2.987.630,36 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:
IBM Česká republika, spol. s r.o.
V Parku 2294/4
148 00 Praha 4
IČO: 14890992
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

IBM Česká republika, spol. s r.o.
V Parku 2294/4
nabídková cena bez DPH 2.469.116,- Kč
nabídková cena vč. DPH 2.987.630,36 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
Důvodem použití jednacího řízení bez uveřejnění je, že se jedná se o veřejnou
zakázku, která může být plněna z technických důvodů a z důvodu ochrany práv
z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původním dodavatelem.
Společnost IBM Česká republika, spol. s r.o. je dodavatelem řešení, které podléhá
autorskému právu již od roku 1992 a jako systémový integrátor projektu ADIS má
potřebné znalosti a dovednosti a nese odpovědnost po technické i aplikační stránce
za IS ADIS soužící k výběru daní v ČR.
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
------
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