ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VÝBĚRU DODAVATELE
Identifikační údaje o zadavateli a o interní zakázce:
Název zadavatele

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo zadavatele
Identifikační číslo

Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ 301 00
252 20 683

Název veřejné zakázky

Servisní podpora Interního portálu

Druh zadávacího řízení

Interní zakázka

Lhůta pro podání
nabídek

2. 2. 2021 do 10:00 hod

I.
Rozhodnutí
Zadavatel zadávacího řízení pro interní zakázku s názvem Servisní podpora Interního portálu
tímto rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise takto:
Vybraným dodavatelem je:
KodySoft s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 07698755
Nabídková cena v Kč
bez DPH

Položka

Celková odměna za podporu a provoz systému za období 12 měsíců
414 000,(1 roku) v Kč bez DPH
Celková cena za 100 hodin práce nad rámec servisní podpory v Kč bez DPH 150 000,CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (předmětem hodnocení)
564 000,-

II.
Odůvodnění
V tomto zadávacím řízení bylo ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 2. 2. 2021, do 10:00 hodin)
podáno celkem pět (5) nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.
Hodnotící komisí bylo provedeno hodnocení podaných nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení postupně u prvních tří účastníků s nejnižší nabídkovou
cenou. Výsledek hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 1 tohoto Rozhodnutí.
Stránka 1 z 2

Průběh posouzení nabídek účastníků je zaznamenán v protokolu o výsledku posouzení splnění
podmínek účasti dodavatelů, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Rozhodnutí. Hodnotící komise
posuzovala nabídky tří účastníků zadávacího řízení, neboť účastník s nejnižší nabídkovou
cenou, společnost Servodata a.s., byl vyloučen pro nesplnění technické kvalifikace, a další
účastník druhý v pořadí, společnost PINYA s.r.o., změnila po lhůtě pro podání nabídek svoji
nabídku tak, že ji dále nešlo posuzovat.
Vybraný dodavatel, jakožto další v pořadí po provedeném hodnocení, prokázal splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami.
Nabídka vybraného dodavatele obsahuje zadavatelem požadované údaje a dokumenty
a splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět plnění interní zakázky a nabídková cena
vybraného dodavatele je přiměřená a nejedná se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Příloha č. 1 – Výsledek hodnocení
Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů

V Plzni dne

Mgr.
Roman
Zarzycký
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Roman Zarzycký
předseda představenstva
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