Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„TaxTest-pozáruční servis, Hot-line, servisní služby a konzultační
služby pro období 2014“
č. spisu 9/2014

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: 72080043
předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečit pozáruční servis a technickou
podporu a aktualizaci PUP TaxTest v rámci Finanční správy pro období 2014.
cena sjednaná ve smlouvě:
3 700 000,- Kč bez DPH
4 477 000,- 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:
KONZULTA Brno, a.s.
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 25548085
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.

Uchazeč

KONZULTA Brno, a.s.

Poř. č.

1.

Uchazeč

KONZULTA Brno, a.s.

Sídlo uchazeče

IČO:

Veveří 456/9, 602 00 Brno

255 480 85

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

3 700 000,- Kč

4 477 000,- 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 o veřejnou zakázku,
která může být splněna z technických důvodů a z důvodů ochrany práv
z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původním dodavatelem
(autorem) a současně jde o služby poskytované dodavatelem, s nímž již byla uzavřena
smlouva na tvorbu a aktualizaci aplikačního software a plnění spočívá v aktualizaci
databáze a aplikačního software chráněného autorským zákonem a případná změna
dodavatele
by
tudíž
vedla
k poskytnutí
nekompatibilních
služeb
a nepřiměřeným technickým obtížím při provozu.
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
V Praze dne
.............................................
Mgr. Anna Bednářová
vedoucí Sam. odd. veřejných
zakázek a právních služeb

23.04.2014
Mgr. Anna Bednářová
Referent
Vedoucí SOVZPS

