Zadavatel:
Česká republika – Český statistický úřad
Na padesátém 81/3268
100 82 Praha 10 – Strašnice
IČO: 00025593
Veřejná zakázka:
„Nákup školících služeb pro ICT“
zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vypracovaná v souladu s ustanovením § 85 ZVZ
Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Česká republika – Český statistický úřad
Na padesátém 81/3268, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 82
00025593

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění části 1. veřejné zakázky je zajištění služeb pro vyškolení zaměstnanců
ČSÚ v používání základních IT systémů a jejich vývojového prostředí, za podmínek
stanovených zadávací dokumentací. Obsah školení bude zaměřen na specifická odborná a
technologická IT školení pracovníků Českého statistického úřadu pro podporu projektu
Redesign SIS. Předmětem veřejné zakázky je celková organizace, zabezpečení a provedení
školení v zadavatelem požadovaném rozsahu, jehož cílem je seznámení a proškolení
účastníků školení s jednotlivými nástroji informačních a komunikačních technologií. Po
absolvování školení by účastníci měli být schopni používat technologické nástroje a lépe
spolupracovat s věcnými experty při tvorbě související s oblastí informačních technologií a
lépe využívat v rámci své práce moderní nástroje výpočetní a komunikační techniky.
Část 1. veřejné zakázky je zaměřena na školení v oblasti „Operační systémy typu Linux“.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV):
 80511000‐9 | Školení zaměstnanců
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací
dokumentaci.

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným uchazečem činí 91.500,‐ Kč bez DPH.
Zvolený druh zadávacího řízení
Jedná se o otevřené řízení.
Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

DataScript s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12, Praha ‐ Hostivař, PSČ:
102 00
společnost s ručením omezeným
465 77 459
CZ46577459

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel na tuto část veřejné zakázky 3 nabídky od
následujících uchazečů:
Pořadové

Uchazeč

číslo

3.

IS4 Technologies
s.r.o.
ICT Pro s.r.o.

5.

DataScript s.r.o.

1.

Sídlo

IČO

Bělehradská 858/23, Praha 2 120 00

24757004

Úzká 488/8, Brno 602 00

46971441

Dolnoměcholupská 1418/12, Praha – Hostivař, 102
00

46577459

Po provedeném posouzení nabídek hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče č. 1., neboť
tento uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném ZVZ a zadavatelem
v zadávací dokumentaci a současně nabídka tohoto uchazeče nesplňovala zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Komise následně provedla hodnocení nabídek (v jednotlivých částech veřejné zakázky)
podle základního hodnotícího kritéria „nejnižší nabídkové ceny“, přičemž jako
nejvýhodnější byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Na základě výše nabídkových cen komise stanovila pořadí uchazečů, jejichž nabídky byly
hodnoceny, takto:
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Hodnocení nabídek dle základního hodnotícího kritéria Nejnižší nabídková cena v 1.
části veřejné zakázky
Poř. číslo Obchodní firma uchazeče Nabídková cena v Kč v bez DPH Pořadí nabídek
3.

ICT Pro s.r.o.

118.002,‐

2.

5.

DataScript s.r.o.

91.500,‐

1.

Hodnotící komise po provedeném hodnocení konstatovala, že na základě hodnotícího
kritéria „nejnižší nabídková cena“ byla jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
vyhodnocena v 1. části VZ ‐ nabídka s pořadovým číslem 5. – nabídka uchazeče DataScript
s.r.o.
S ohledem na výše uvedené byla jako nejvhodnější nabídka zadavatelem vybrána nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídka uchazeče č. 5, společnosti DataScript s.r.o.

Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč DataScript s.r.o. předpokládá plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
následujícího subdodavatele:
Identifikační údaje subdodavatele
v rozsahu dle § 17 písm. d) ZVZ

Uvedení částí, které bude subdodavatel
v rámci plnění veřejné zakázky realizovat

LinWorx, společnost s ručením omezeným
Lumírova 21/105, 128 00 Praha 2
IČO: 266 82 788

Poskytnutí člena realizačního týmu

Identifikační údaje uchazečů
Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů:

Poř. č.
nabídky

1.
3.
5.

Název / obchodní firma/
jméno a příjmení

Sídlo

IČO

uchazeče
Bělehradská 858/23,
IS4 Technologies s.r.o.

ICT Pro s.r.o.

DataScript s.r.o.

Praha 2, 120 00

24757004

Brno, Úzká 488/8,
PSČ 602 00
Dolnoměcholupská

46971441

1418/12, Praha –

46577459

Hostivař, 102 00
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Výše nabídkové
ceny (bez DPH)

95.856,‐ Kč

118.002,‐ Kč
91.500,‐ Kč

Vyloučení zájemci/uchazeči
Zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče IS4 Technologies s.r.o. Uchazeč
neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném ZVZ a zadavatelem v zadávací
dokumentaci. Současně nabídka tohoto uchazeče nesplňuje zákonné požadavky a
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Odůvodnění:
1. Z nabídky tohoto uchazeče není zřejmé, zda návrh smlouvy a další dokumenty
(čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, nabídková cena
apod.) jsou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Z veřejně
dostupných zdrojů (dálkového přístupu do obchodního rejstříku) vyplývá, že
statutárním orgánem uchazeče je jednatel (Jindřich Rosnička), nicméně návrh
smlouvy (a zřejmě i další dokumenty v nabídce) je podepsán paní Žakelínou
Kratochvílovou. Plná moc ani jiný doklad opravňující Žakelínu Kratochvílovou
jednat jménem či za uchazeče nebyl v nabídce doložen.
2. Uchazeč k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložil
v nabídce pouze dokument „Výpis dat z Obchodního rejstříku v ARES“ pořízený na
základě dálkového přístupu. Uchazeč k prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v nabídce nedoložil výpis z obchodního rejstříku ani doklad o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky.
3. Uchazeč v nabídce nedoložil seznam významných služeb poskytnutých v posledních
3 letech ani povinnou přílohu tohoto seznamu, tj. osvědčení o poskytnutí těchto
služeb objednateli. Uchazeč v nabídce nedoložil žádný doklad k prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ.
4. Uchazeč k prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku dle § 56 odst. 2
písm. e) ZVZ, tj. jmenného seznamu lektorů, kteří se budou podílet na plnění veřejné
zakázky doplněný o profesní životopisy lektorů – osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb doložil životopis školitele – Mgr. Olgy Kompit, DiS.
Z předloženého životopisu však nevyplývá splnění požadavků zadavatele na osobu
lektora stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, tj. minimálně tříletá
praxe s realizací školení v oblasti IT (Mgr. Olga Kompit, DiS. realizovala pouze
školení v oblasti soft skills) ani prokazatelná zkušenost s realizací minimálně jednoho
školení v oblasti operačních systémů typu Linux na pozici lektora/školitele.
5. Z doloženého životopisu školitele ‐ Mgr. Olgy Kompit, DiS. současně vyplývá, že tato
osoba je v současné době zaměstnancem společnosti BOHEMIA ENERGY entity,
s.r.o., tedy nikoli zaměstnancem uchazeče. Uchazeč tedy prokazuje kvalifikaci v této
části prostřednictvím subdodavatele v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ.
V případě, že uchazeč prokazuje kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je
současně povinen zadavateli v nabídce doložit doklady předpokládané ustanovením
§ 51 odst. 4 ZVZ, tj. (i) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního
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předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. b) subdodavatelem a (ii) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z
níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). Tyto
doklady však v nabídce uchazeče zcela chybí.
6. Uchazeč současně v nabídce nedoložil doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ, tj. (i) seznam
statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele; (ii) má‐li dodavatel formu akciové společnosti, seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; a (iii) prohlášení uchazeče o tom,
že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
7. Uchazeč v nabídce v rozporu s požadavky zadavatele neuvedl podrobnou informaci
o místu plnění předmětu veřejné zakázky – školícím místu s uvedením přesné
informace o počtu míst v školícím místě, adrese školícího místa a dojezdnosti do
školícího místa ze sídla zadavatele, resp. pobočky Krajské správy v Brně. Informace o
místu školení je pouze doplněna do návrhu smlouvy, chybí však podrobnější
specifikace školícího místa.
8. Uchazeč současně k návrhu smlouvy v nabídce nedoložil žádnou z požadovaných
příloh smlouvy, tj. konkrétně přílohu č. 1 smlouvy (podrobnou specifikaci předmětu
plnění), přílohu č. 4 smlouvy (seznam subdodavatelů) ani přílohu č. 5 smlouvy
(realizační tým).
9. Celková cena plnění včetně DPH uvedená v návrhu smlouvy předloženém v nabídce
uchazeče (155.989,‐ Kč včetně DPH) neodpovídá celkové ceně včetně DPH uvedené
ve Formuláři pro zpracování nabídkové ceny (115.989,‐ Kč včetně DPH).
10. V nabídce uchazeče byly shledány i další formální nedostatky – nabídka nebyla
svázána a zabezpečena před vyjmutím jednotlivých listů nabídky, zcela chybí krycí
list nabídky a obsah nabídky. Tyto nedostatky jsou však ryze formálního charakteru,
zadavatel je uvádí pouze pro úplnost.
V Praze dne 11. dubna 2014
Ing. František Konečný

Digitálně podepsal Ing. František Konečný
DN: c=CZ, o=ČR - Český statistický úřad [IČ 00025593], ou=ČSÚ Ústředí - Sekce obecné metodiky a registrů, ou=4122, cn=Ing.
František Konečný, serialNumber=P143801, title=vrchní ředitel
Datum: 2014.04.11 08:42:46 +02'00'
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Česká republika – Český statistický úřad
Ing. František Konečný
vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů
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