Písemná zpráva zadavatele
o veřejné zakázce
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“).
Veřejná zakázka:
Název:
Druh:
Zadávací řízení:
Zahájeno dne:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"
dodávky
jednací řízení bez uveřejnění
4. 6. 2014
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Tato zpráva je vypracována v souladu s § 85 ZVZ.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby – realizace spisové služby v rámci
projektového záměru vybudování technologického centra ORP (obce s rozšířenou
působností), na které Město Karlovy Vary žádá podporu z výzvy č. 06 Integrovaného
operačního programu, a zajištění podpory provozu po dobu 5 let (60 měsíců) od zahájení
ostrého provozu spisové služby.nBližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v
Příloze 3 (Technická specifikace) a Příloze 4 (Smluvní podmínky).
Cena sjednaná ve smlouvě: 465 124,- Kč vč. DPH.
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
PilsCom, s.r.o., Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň, IČ: 25 219 103
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka výše uvedeného uchazeče byla vybrána jako nejvhodnější. Dle § 79 odst. 6) ZVZ
hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, jelikož byla podána pouze nabídka od
jediného uchazeče.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka bude plněna bez subdodavatelů.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
č. Uchazeč

Sídlo

Právní forma

1 PilsCom, s.r.o. Slovanská alej 30, 326 00 PLZEŇ s.r.o.

IČ
25219103

Nabídková cena
465 124,00 Kč

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni (resp. nebyli
vyzváni k podání nabídky či jednání v soutěžním dialogu) včetně odůvodnění:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

Identifikační údaje uchazečů, jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, včetně odůvodnění:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč z důvodu, že by jeho nabídka
obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Jednací řízení bez uveřejnění je použito v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) ZVZ a navazuje na
původní otevřené řízení veřejné zakázky „Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích"“ zahájené dne 28. 3. 2014 a uveřejněné ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem 484533, v jehož rámci nebyla podána žádná nabídka.
V Praze dne 8. 9. 2014

……………………………..
Za zadavatele
Mgr. Martina Šnoblová
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