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 4. 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 4. veřejné zakázky je zaměřena na školení v oblasti „Aplikační systémy – JBOSS a
Liferay“.
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 332.900,‐ Kč bez DPH.
Zvolený druh zadávacího řízení
Jedná se o otevřené řízení.
Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma:
Sídlo:

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

Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel na tuto část veřejné zakázky 2 nabídky od
následujících uchazečů:

Pořadové číslo

Uchazeč

Sídlo

IČO

5.

DataScript s.r.o.

Dolnoměcholupská 1418/12, Praha – Hostivař, 102 00

46577459

6.

IBA CZ, s.r.o.

Petržílkova 2565/23, Praha 5, 158 00

25783572

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:
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
5.

DataScript s.r.o.

332.900,‐

1.

6.

IBA CZ, s.r.o.

348.300,‐

2.

2

Hodnotící komise po provedeném hodnocení konstatovala, že na základě hodnotícího
kritéria „nejnižší nabídková cena“ byla jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
vyhodnocena ve 4. 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

DoxoLogic, s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10
IČO: 279 03 656

Poskytnutí člena realizačního týmu

Identifikační údaje uchazečů
Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů:

Poř. č.
nabídky

Název / obchodní firma/
jméno a příjmení

Sídlo

IČO

uchazeče

Výše nabídkové
ceny (bez DPH)

Dolnoměcholupská

5.

DataScript s.r.o.

1418/12, Praha –

46577459

332.900,‐ Kč

25783572

348.300,‐ Kč

Hostivař, 102 00

6.

IBA CZ, s.r.o.

Petržílkova 2565/23,
Praha 5, 158 00

Vyloučení zájemci/uchazeči
Ze zadávacího řízení (v této části veřejné zakázky) nebyl vyloučen žádný uchazeč.
V Praze dne 11. dubna 2014
Ing. František Konečný
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