Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Adresa profilu zadavatele:

„Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA“
Zjednodušené podlimitní řízení
Veřejná zakázka na služby
OVZ/2021/0002
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za zadavatele ve věci veřejné zakázky
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci veřejné zakázky:
Adresa:
Kontaktní e-mail:
Telefon:

Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních
služeb
U Meteoru 6/147, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
katerina.hrazankova@praha8.cz
+420 222 805 657

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je zajištění podpory ve formě:
a) Technická podpora systému ICZ e-spis ®,
b) Technická podpora systému IS DESA,
c) Ostatní ad-hoc služby k výše uvedeným
produktům.
cena za 1 měsíc podpory 85 000,00 Kč bez DPH

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:

cena za 1 hodinu doplňkové služby 1 900,00 Kč
bez DPH

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo

Název / obchodní firma

1.

ICZ a.s.

Sídlo
Na Hřebenech II 1718/10,
140 00 Praha 4 - Nusle

IČO

251 45 444

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru:

Název/obchodní firma
1.

ICZ a.s.

Sídlo
Na Hřebenech II 1718/10,
140 00 Praha 4 - Nusle

IČO
251 45 444

Zadavatel v rámci řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technická podpora systémů ICZ
e-spis a IS DESA“, systémové číslo VZ P21V00000008, ev. č. zadavatele OVZ/2021/0002, rozhodl
svým usnesením č. Usn RMC 0133/2021 dne 31. 03. 2021 o výběru nejvhodnější nabídky.
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.04.2021 se společností ICZ a.s. (IČO: 251 45 444), se sídlem na
adrese Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, s nabídkovou cenou za 1 měsíc podpory
ve výši 85 000,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za 1 hodinu doplňkové služby ve výši
1 900,00 Kč bez DPH.
Odůvodnění:
Komise v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona neprovedla hodnocení nabídek, neboť
v zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího řízení.
Vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel, dle závěrů komise, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení
v požadovaném rozsahu, rozhodl zadavatel o výběru dodavatele tak, jak je uvedeno výše.
Označení poddodavatelů, vybraného dodavatele:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé vybraného dodavatele.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídka byla podána prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

V Praze dne 22.04.2021
„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

