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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle ustanovení § 85 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále též „zákon“)

1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Formulá e Etapa 1
2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 29/2013-53-27
3. Identifika ní údaje zadavatele, p edm t ve ejné zakázky, smluvní cena

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele

Praha 5, K ížová 25
edm tem ve ejné zakázky je dlouhodobé využívání
technologie interaktivních formulá , které je postavené na
standardizovaném software s jasn definovanou údržbou a
supportem a s výkonností umož ující dostate nou
škálovatelnost.

edm t pln ní ve ejné zakázky

Smluvní cena vyplývající ze smlouvy

4. Identifika ní údaje všech uchaze
Obchodní
firma/název/jméno, p íjmení
uchaze e

Pontech s.r.o.
Informa ní služby energetika, a.s.
Unicorn Systems a.s.
OKsystem s.r.o.
NESS Czech s.r.o.
Software602 a.s.
KOMIX s.r.o.
ELSO PHILIPS SERVICE, spol.
s r.o.

R – eská správa sociálního zabezpe ení

6 798 660,-- K bez DPH

a jejich nabídková cena

Sídlo/místo podnikání, p íp.
bydlišt

O

Nabídková cena
etn DPH

Praha 4, Türkova 2319/5b,
149 00
Praha 4, U Plynárny 500,
141 00
Praha 3, V Kapslovn 2/2767,
130 00
Praha 4 - Nusle, Na Pankráci
1690/125, 140 21
Praha 4, V Parku 2335/20,
148 00
Praha 4, Hornokr ská 15, 140
00
Praha 5, Holubova 1, 150 00

27977315

9 533 118,10

26420830

26 513 278,--

25110853

12 327 480,--

27373665

17 629 095,--

45786259

16 812 930,64

63078236

8 226 379,--

47117087

26 140 840,-- K

Praha 6, Kladenská 1879/3,
160 00

48113336

23 803 798,--

5. Identifika ní údaje vybraného uchaze e, od vodn ní výb ru, subdodavatel

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
vybraného uchaze e

Software602 a.s.

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
vybraného uchaze e

Praha 4, Hornokr ská 15, 140 00

Od vodn ní výb ru nejvhodn jší
nabídky

Nejnižší nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona

Subdodavatel

ICZ a.s., Na h ebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle,
O: 25145444
Asseco Central Europe, a.s., Bud jovická 778/3a, Michle,
140 00 Praha 4, I O: 27074358

6. Identifika ní údaje zájemc
i uchaze , jež
v zadávacím ízení a od vodn ní jejich vylou ení
Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

ELSO PHILIPS SERVICE, spol.
s r.o., Praha 6, Kladenská
1879/3, 160 00, I O:
48113336

byli

vylou eni

z ú asti

Od vodn ní vylou ení

Nabídka uchaze e nebyla zpracována v požadovaném jazyku
v souladu s požadavky zadavatele a zákona. V rámci nabídky
uchaze e byl na stran 37 certifikát technika zpracovaný v anglickém
jazyce, a koli nabídka m la být zpracována výhradn v eském jazyce
dle ásti VIII. zadávací dokumentace v souvislosti s § 71 odst. 9 písm.
a) zákona.
Na základ výše uvedené skute nosti hodnotící komise tuto nabídku
dle § 71 odst. 11 zákona vy adila a zadavatel bezodkladn vylou il
uchaze e z ú asti v zadávacím ízení.

7. Identifika ní údaje uchaze , jež byli vylou eni z ú asti v zadávacím ízení
z d vodu mimo ádn nízké nabídkové ceny, v etn od vodn ní

Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

Od vodn ní vylou ení

-----

-----
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8.

vod použití jednacího ízení s uve ejn ním, jednacího ízení bez uve ejn ní
i sout žního dialogu
Ne, šlo o otev ené ízení.

9. D vod zrušení zadávacího ízení
Zadávací ízení nebylo zrušeno.

V Praze dne: 28. 3. 2014

Razítko zadavatele

Ing. Milan Shrbený,
vrchní editel úseku informa ních a komunika ních
technologií
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