PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce

„Poimplementační podpora systému PROXIO“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídek

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53
zákona
Služby
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
4 500 000,- Kč bez DPH
29.10.2020 (prodlouženo do 02.11.2020)

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Datová schránka:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
6xmbrxu
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných služeb k dílu, které vzniklo
implementací systému PROXIO u Zadavatele.
Cílem těchto služeb je zabezpečit trvalou kvalitu systému a jeho efektivní využití pro potřeby
Zadavatele.
Softwarové komponenty PROXIO, kterých se Poimplementační podpora týká:
a) Registry a Evidence včetně všech dílčích komponent
b) Multiagendový FrameWork AGENDIO včetně všech dílčích komponent
c) Konfigurovatelný evidenční systém KEVIS
d) Aplikace HelpDesk
Vymezení služby
Údržba (maintenance)
 Poskytování aktuálních verzí
 Poskytování upgrade
 Poskytování update
 Legislativní servis
Základní podpora
 Helpdesk
 Řešení incidentů
Rozšířená podpora
 Řešení servisních požadavků (změnový/rozvojový požadavek)
 Provozní kontrola systému
 Implementace nových verzí produktu
 Poskytování konzultací
 Poskytování školení
 Vzdálená podpora
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 500 000,00 Kč bez DPH

3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Nedošlo k uzavření smlouvy, veřejná zakázka byla zrušena.

4.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

V zadávacím řízení nebyla podána žádná nabídka, zadávací řízení bylo zrušeno.
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6.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nerelevantní.

7.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel nebyl vybrán, zadávací řízení bylo zrušeno.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi.

Nerelevantní.

9.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita.

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito.
Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu bylo-li použito.
Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo.
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání
nabídek v zadávacím řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity.
Jiné komunikační prostředky než elektronické nebyly použity. Veškerá komunikace mezi zadavatelem
a účastníky proběhla prostřednictvím elektronických prostředků.

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

15. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nerelevantní.
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16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3.

V Sokolově dne 08.12.2020
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:

Digitálně
podepsal
Renata Oulehlová
08.12.2020 12:55
Renata Oulehlová, starostka
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