PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„ELEKTRONICKÝ SYSTÉM SPISOVÉ SLUŽBY“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Elektronický systém spisové služby

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Nadlimitní otevřené řízení

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek a služeb souvisejících
a vedoucích k implementaci a uvedení do provozu elektronického systému spisové služby (dále
také „ESSS“ nebo „Systém“), a to dle funkčních a technických požadavků a v rozsahu
a charakteru plnění uvedených v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, viz příloha s názvem
"Specifikace plnění zakázky" (dále také jen jako „Specifikace plnění zakázky“) a v souladu
s návrhem
smlouvy,
viz
příloha
č.
2
Výzvy
k
podání
nabídek.
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj ESSS. Účelem veřejné
zakázky je dodání a implementace elektronického systému spisové služby. V praxi to znamená
zavedení evidence, označování, oběhu, vyhotovování, vyřizování, podepisování a krátkodobé
až střednědobé uchovávání elektronických dokumentů doručených nebo vzniklých na
Mendelově univerzitě v Brně a jejích součástech, s funkčním napojením na informační systém
datových schránek; e-podatelnu případně zaměstnanecké e-mailové klienty, a dále maintenance
technického vybavení na kterém bude provozován implementovaný předmět plnění veřejné
zakázky.
Dodávaný systém elektronické spisové služby musí být schopný vyhovět všem současným
i budoucím zákonným požadavkům stanoveným pro oblast výkonu spisové služby.
Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovil v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1
(DHK1) předpokládanou hodnotu ve výši 7 500 000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná
hodnota vztahující se k dílčímu hodnoticímu kritériu č. 1 (DHK1: Celková nabídková cena) je
limitní a představuje maximální množství finančních prostředků, které má zadavatel pro tuto
zakázku v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) k dispozici. Zadavatel současně
uvádí, že si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 3
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), podrobně viz bod
č. 21 Výzvy k podání nabídek. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku ze smlouvy
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podle § 100 odst. 3 zákona není zahrnuta v limitní hodnotě hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1).
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
v rámci dílčího hodnoticího kritéria č. 1: 7 500 000,- Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě na základě výsledku veřejné zakázky v rámci dílčího hodnoticího
kritéria č. 1: 3 769 574,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
v rámci dílčího hodnoticího kritéria č. 2: 2 500 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě na základě výsledku veřejné zakázky v rámci dílčího hodnoticího
kritéria č. 2: 700,-Kč bez DPH
4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Otevřené nadlimitní řízení.
Kompletní zadávací dokumentace je neomezeně přístupná na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3348.html
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek a do
Úředního věstníku EU dne 4. 11. 2019.
Oznámení o výsledku podlimitní veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek dne 11. 6. 2020.
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva
a odůvodnění výběru
Zadavatel k uzavření smlouvy vybral účastníka, jehož nabídka se na základě provedeného
hodnocení umístila jako první v pořadí, prokázal požadavky zadavatele na kvalifikaci
a všechny podmínky zadavatele na účast ve veřejné zakázce: účastník DERS Group s.r.o.,
sídlem Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27513149. Z tohoto důvodu zadavatel
rozhodl o vybraném dodavateli a k uzavření smlouvy vybral společnost DERS Group s.r.o.,
sídlem Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27513149.
Zadavatel neshledal v nabídce znaky mimořádně nízké nabídkové ceny.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel DERS Group s.r.o.; IČO: 27513149,
sídlem Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, prokazoval kvalifikaci:
Doklad
Datum
Kritérium způsobilosti
vystavení
Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, el. originál, el. podpis
MMR dne 26.11.2019

26.11.2019

Základní způsobilost
V rozsahu:
§ 74 odst. 1 písm. a) zákona
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona
§ 74 odst. 1 písm. c) zákona
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona
§ 74 odst. 1 písm. e) zákona
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, el. originál, el. podpis
MMR dne 26.11.2019

26.11.2019

Strukturovaný, vlastnoručně profesní
životopis všech členů realizačního
týmu,

26.11.2019

Prosté kopie diplomů prokazující
nejvyšší dosažené vzdělání všech
členů realizačního týmu,

Irelevantní

Certifikát PRINCE2 Foundation
osoby vedoucího projektu

Irelevantní

Krycí list nabídky, elektronicky
podepsal Ing. Jan Mach, jednatel
DERS Group s.r.o. dne 20.2.2020

Profesní způsobilost
§ 77 odst. 1 zákona

Technická kvalifikace podle
§ 79 odst. 2 písm. c)

20.2.2020

Čestné prohlášení o splnění základní
a profesní způsobilosti a technické
kvalifikace: elektronicky podepsal
Ing. Jan Mach, jednatel DERS
Group s.r.o. dne 20.2.2020

20.2.2020

Technická kvalifikace podle
§ 79 odst. 2 písm. b)

6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Zadavatel obdržel do zadávacího řízení šest elektronicky podaných nabídek. Údaje vstupující
do hodnocení jsou zaznamenány přehledně v tabulce.
Žádná nabídka nepřekročila limitní hodnotu dílčího hodnoticího kritéria č. 1, zadavatelem
stanovenou na 7 500 000,- Kč bez DPH, ani limitní hodnotu dílčího hodnoticího kritéria č. 2,
kde zadavatel stanovil limitní hodnotu na 2 500,- Kč bez DPH za jednu člověkohodinu.
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Pořadové
číslo
doručení
nabídky

Název, sídlo
a IČO účastníka

Dílčí hodnoticí kritérium Dílčí hodnoticí kritérium č. 2
č. 1 (DHK1):
(DHK2):

Celková cena za
poskytování Plnění

Cena za jednu člověkohodinu
služeb rozvoje v Kč bez DPH,
uvedená v Návrhu smlouvy,
v Kč bez DPH, uvedená čl. V., bod 5.6, odrážka třetí,
v Návrhu smlouvy, čl. V., definována v bodě 13.3 Výzvy
bod 5.1, definována v bodě
k podání nabídek
13.2 Výzvy k podání
nabídek
(limit: 2 500,- Kč bez DPH)
(limit: 7 500 000,- Kč bez
DPH)

1.

Allium, s.r.o., sídlem
Stamicova 827/11,
Kohoutovice, 623 00 Brno,
IČO: 60703521

7 390 852,-

440,-

2.

DWC Slovakia a.s., sídlem
Mlynské nivy 71, Bratislava
821 05,

7 299 630,-

1 531,-

DERS Group s.r.o., sídlem
Řehořova 932/27, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO:
27513149

3 769 574,-

700,-

GORDIC spol. s r.o.,
sídlem Erbenova 2108/4,
586 01 Jihlava, IČO:
47903783

7 000 000,-

2 000,-

5.

M.I.T. Consulting, s.r.o.,
sídlem Baarova 1542/48,
Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 25689240

4 700 000,-

800,-

6.

S&T CZ s.r.o., sídlem Praha
4, Na Strži 1702/65, PSČ
14000, IČO: 44846029

3 998 480,-

1 050,-

IČO: 35918501
3.

4.
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Hodnoticí kritéria
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek, bod č. 13, hodnoticí kritéria pro hodnocení
nabídek následovně:
 Hodnoticím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. Toto
hodnoticí kritérium se skládá ze dvou dílčích hodnoticích kritérií uvedených níže v tabulce,
jimž jsou přiřazeny příslušné váhy daného kritéria:
Dílčí hodnoticí
kritérium
Dílčí hodnoticí
kritérium č. 1
(DHK1)
Dílčí hodnoticí
kritérium č. 2
(DHK2)

Název dílčího hodnoticího kritéria

Váha dílčího
hodnoticího kritéria

Celková nabídková cena

60 %

Cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje

40 %

Údaje, které jsou předmětem hodnocení, musí uvedeny v nabídce dodavatele. Jejich
absence v nabídce by měla za následek vyloučení účastníka z další účasti ve veřejné
zakázce.
 V rámci dílčího hodnoticího kritéria č. 1 „Celková nabídková cena“ bude hodnocena
celková výše nabídkové ceny za plnění předmětu v rozsahu Fází č. 1+2+ Služby podpory
ve Fázi č. 3 v délce 4 let, uvedené v čl. 3.5 Návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 Výzvy
k podání nabídek), v souladu s čl. 4.6 Přílohy č. 1 (Specifikace plnění zakázky).
Do celkové nabídkové ceny se nezapočítávají člověkohodiny za služby rozvoje, uvedené
v čl. 4.6.4 Přílohy č. 1 (Specifikace plnění zakázky).
Do hodnocení vstupuje hodnota v Kč bez DPH uvedená v Návrhu smlouvy v čl. V.,
bod 5.1, položka označené jako „Celková cena za poskytování Plnění v rozsahu Fází
č. 1, 2 a služeb podpory ve Fázi 3 (do celkové ceny jsou zahrnuty 4 roky poskytování
služeb podpory Fáze 3)“. V tomto dílčím hodnoticím kritériu je nejlépe hodnocena
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
Dle bodu 11 Výzvy k podání nabídek:
Nabídkovou cenu uvede dodavatel řádným doplněním celkové výše nabídkové ceny i její
dílčí kalkulace do příslušných polí v návrhu smlouvy, viz příloha č. 2 Výzvy k podání
nabídek (dále jen „smlouva“ nebo „návrh smlouvy“).
Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovil v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria
č. 1 (DHK1) předpokládanou hodnotu ve výši 7 500 000,- Kč bez daně z přidané
hodnoty (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých bez DPH). Tato předpokládaná
hodnota vztahující se k dílčímu hodnoticímu kritériu č. 1 (DHK1: Celková nabídková
cena) je limitní a představuje maximální množství finančních prostředků, které má
zadavatel pro tuto zakázku v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) k dispozici.
Nabídky, které by v dílčím hodnoticím kritériu č. 1 (Celková nabídková cena: DHK1)
přesáhly tuto předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 7 500 000,- Kč bez
DPH (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých bez DPH) budou vyřazeny
a nebudou hodnoceny.
 V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 „Cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje“
dále také jen „Cena za ČH“) bude hodnocena výše nabídkové ceny za jednu člověkohodinu
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poskytování služeb rozvoje ESSS (dále jen „Služby rozvoje“) ve smyslu čl. 4.6.4. Přílohy
č. 1: Specifikace plnění zakázky. V tomto dílčím hodnoticím kritériu je nejlépe hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za jednu člověkohodinu na rozvoj Systému ve Fázi
č. 3 plnění předmětu veřejné zakázky.
Do hodnocení vstupuje hodnota v Kč bez DPH uvedená v Návrhu smlouvy (Příloha
č. 2 Výzvy k podání nabídek), v čl. V., v tabulce v bodu č. 5.6, odrážka třetí.
Účastník v rámci dílčího hodnoticího kritéria č. 2 nesmí nabídnout vyšší hodnotu, než
2 500,- Kč bez DPH (dva tisíce pět set korun bez DPH) za jednu člověkohodinu.
V případě, že nabídka účastníka bude obsahovat hodnotu vyšší, bude tato nabídka ze
zadávacího řízení vyřazena a nebude hodnocena.
Nabídky byly hodnoceny na základě údajů předložených v nabídkách účastníkem.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel v bodě č. 14 Výzvy k podání nabídek stanovil způsob hodnocení nabídek
následovně:
 V rámci dílčího hodnoticího kritéria č. 1 „Celková nabídková cena“ (dále jen „DHK1“)
získá hodnocená nabídka bodové ohodnocení, které vznikne násobkem čísla 100 a poměru
nejnižší nabídkové ceny k nabídkové ceně hodnocené nabídky, to celé zaokrouhleno na
celé číslo. Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci hodnocení nabídky označeno
jako DHK1.
V tomto číselně vyjádřitelném dílčím hodnoticím kritériu získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu v rozsahu 0 až 100 bodů, která se stanoví dle následujícího vzorce:
Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení: DHK1 = cmin / cNC * 100
cmin – nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota nejvhodnější nabídky)
cNC – celková nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty dílčího kritéria č. 1 je následující:
nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH
DHK1 = 100 *

------------------------------------------------------------------------celková nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky

Celková nabídková cena zahrnuje rozsah plnění: Fáze č. 1+2+ Služby podpory ve Fázi
č. 3 v délce 4 let, uvedené v čl. 3.5 Návrhu smlouvy (viz Příloha č. 2 této Výzvy k podání
nabídek, v souladu s čl. 4.6 Přílohy č. 1 (Specifikace plnění zakázky). Do celkové
nabídkové ceny se nezapočítávají člověkohodiny za služby rozvoje, uvedené v čl. 4.6.4
Přílohy č. 1 (Specifikace plnění zakázky).
Do celkové nabídkové ceny účastníci nezahrnuli cenu vyhrazené změny závazku.
 V rámci dílčího hodnoticího kritéria č. 2 „Cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje“
(dále jen „DHK2“) získá hodnocená nabídka bodové ohodnocení, které vznikne násobkem
čísla 100 a poměru nejnižší nabídkové ceny za jednu hodinu služeb rozvoje k nabídkové ceně
hodnocené nabídky, to celé zaokrouhleno na celé číslo. Takto získané hodnocení je ve
výpočtovém vzorci hodnocení nabídky označeno jako DHK2.
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V tomto číselně vyjádřitelném dílčím hodnoticím kritériu získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu v rozsahu 0 až 100 bodů, která se stanoví dle následujícího vzorce:
Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení: DHK2 = cmin / cNC * 100
cmin – nejnižší nabídková cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje v Kč bez DPH (hodnota
nejvhodnější nabídky)
cNC – nabídková cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje v Kč bez DPH hodnocené
nabídky
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty dílčího kritéria č. 2 je následující:
nejnižší nabídková cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje
v Kč bez DPH
DHK2 = 100 *

------------------------------------------------------------------nabídková cena za jednu člověkohodinu služeb
rozvoje v Kč bez DPH hodnocené nabídky

 Celkové bodové hodnocení nabídky tvoří součet bodů, které hodnocená nabídka získala
v rámci dílčích hodnoticích kritérií. Nabídka může získat maximálně 100 bodů.
Zadavatel stanovil výsledné pořadí nabídek tak, že nabídky jsou seřazeny dle počtu získaných
bodů. Jako nejvýhodnější je vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
 Způsob celkového hodnocení
Hodnocení podle bodovací metody provedl zadavatel tak, že hodnocenou nabídkou získané
body v dílčím kritériu hodnocení vynásobil příslušnou vahou daného kritéria. Následně
zadavatel sečetl takto získané body za obě dílčí kritéria hodnocení u hodnocené nabídky
a stanovil pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější je hodnocena
nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Ostatní nabídky jsou analogicky seřazeny
dle bodového zisku od hodnoty nejvyšší po nejnižší.
Vzorec pro výpočet celkového počtu bodů hodnocené nabídky je tedy následující:
Celkový počet bodů hodnocené nabídky = DHK1*0,60 + DHK2*0,40
Kde:
DHK1: počet bodů dané nabídky v rámci dílčího kritéria hodnocení „Celková nabídková
cena“
DHK2: počet bodů dané nabídky v rámci dílčího kritéria hodnocení „Cena za jednu
člověkohodinu služeb rozvoje“
Seznam hodnocených nabídek, údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
Zadavatel obdržel do zadávacího řízení šest elektronicky podaných nabídek, hodnoticí komise
zpřístupnila a zaznamenala údaje vstupující do hodnoticích kritérií v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými ve Výzvě k podání nabídek, bod č. 13. Údaje vstupující do hodnocení
jsou zaznamenány přehledně v tabulce:
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Pořadové
číslo
doručení
nabídky

Název, sídlo
a IČO účastníka

Dílčí hodnoticí kritérium Dílčí hodnoticí kritérium č. 2
č. 1 (DHK1):
(DHK2):

Celková cena za
poskytování Plnění

Cena za jednu člověkohodinu
služeb rozvoje v Kč bez DPH,
uvedená v Návrhu smlouvy,
v Kč bez DPH, uvedená čl. V., bod 5.6, odrážka třetí,
v Návrhu smlouvy, čl. V., definována v bodě 13.3 Výzvy
bod 5.1, definována v bodě
k podání nabídek
13.2 Výzvy k podání
nabídek
(limit: 2 500,- Kč bez DPH)
(limit: 7 500 000,- Kč bez
DPH)

1.

Allium, s.r.o., sídlem
Stamicova 827/11,
Kohoutovice, 623 00 Brno,
IČO: 60703521

7 390 852,-

440,-

2.

DWC Slovakia a.s., sídlem
Mlynské nivy 71, Bratislava
821 05,

7 299 630,-

1 531,-

DERS Group s.r.o., sídlem
Řehořova 932/27, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO:
27513149

3 769 574,-

700,-

GORDIC spol. s r.o.,
sídlem Erbenova 2108/4,
586 01 Jihlava, IČO:
47903783

7 000 000,-

2 000,-

5.

M.I.T. Consulting, s.r.o.,
sídlem Baarova 1542/48,
Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 25689240

4 700 000,-

800,-

6.

S&T CZ s.r.o., sídlem Praha
4, Na Strži 1702/65, PSČ
14000, IČO: 44846029

3 998 480,-

1 050,-

IČO: 35918501
3.

4.
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Celková nabídková cena vstupující do dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (dále také jen „DHK1“)
je u všech účastníků správně uvedena v Návrhu smlouvy, čl. V, bod 5.1.
1.

Výpočet bodů v DHK1:

Výpočet provedl zadavatel v souladu se způsobem hodnocení stanoveném v bodě č. 14.1 Výzvy
k podání nabídek:
Počet bodů za dílčí kritérium hodnocení: DHK1 = cmin / cNC * 100, kde
cmin – nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota nejvhodnější nabídky),
cNC – celková nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky.
Nejnižší celkovou nabídkovou cenu v DHK1 představuje hodnota 3 769 574,- Kč bez DPH
účastníka DERS Group s.r.o.
Výsledný počet bodů v rámci dílčího hodnoticího kritéria DHK1:
Celková nabídková cena
v DHK1 (Kč bez DPH)

Bodové ohodnocení (počet bodů)

DERS Group s.r.o.

3 769 574,0000

100,0000

S&T CZ s.r.o.

3 998 480,0000

94,2752

Allium, s.r.o.

7 390 852,0000

51,0032

M.I.T. Consulting, s.r.o.

4 700 000,0000

80,2037

DWC Slovakia a.s.

7 299 630,0000

51,6406

GORDIC spol. s r.o.

7 000 000,0000

53,8511

Účastník

v DHK 1

Výpočet bodové hodnoty jednotlivých nabídek v rámci DHK1:
DERS Group s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (3 769 574 / 3 769 574)*100 = 100
S&T CZ s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (3 769 574 / 3 998 480)*100 = 94,2752
Allium, s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (3 769 574 / 7 390 852)*100 = 51,0032
M.I.T. Consulting, s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (3 769 574 / 4 700 000)*100 = 80,2037
DWC Slovakia a.s.: cmin / cNC * 100 = (3 769 574 / 7 299 630)*100 = 51,6406
GORDIC spol. s r.o.: cmin / cNC * 100 = (3 769 574 / 7 000 000)*100 = 53,8511

2.

Výpočet bodů v DHK2:

Výpočet provedl zadavatel v souladu se způsobem hodnocení stanoveném v bodě č. 14.2
Výzvy k podání nabídek:
Počet bodů za dílčí kritérium hodnocení: DHK2 = cmin / cNC * 100, kde:
cmin – nejnižší nabídková cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje v Kč bez DPH (hodnota
nejvhodnější nabídky),
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cNC – nabídková cena za jednu člověkohodinu služeb rozvoje v Kč bez DPH hodnocené
nabídky.
Nejnižší celkovou nabídkovou cenu v DHK2 představuje hodnota 440,- Kč bez DPH
účastníka Allium, s.r.o.
Výsledný počet bodů v rámci dílčího hodnoticího kritéria DHK2:
Celková nabídková cena v
DHK 2 (Kč bez DPH)

Bodové ohodnocení (počet bodů)

700,0000

62,8571

S&T CZ s.r.o.

1 050,0000

41,9048

Allium, s.r.o.

440,0000

100,0000

M.I.T. Consulting, s.r.o.

800,0000

55,0000

DWC Slovakia a.s.

1 531,0000

28,7394

GORDIC spol. s r.o.

2 000,0000

22,0000

Účastník
DERS Group s.r.o.

v DHK 2

Výpočet bodové hodnoty jednotlivých nabídek v rámci DHK2:
DERS Group s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (440 / 700)*100 = 62,8571
S&T CZ s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (440 / 1 050)*100 = 41,9048
Allium, s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (440 / 440)*100 = 100
M.I.T. Consulting, s.r.o.: cmin / cNC * 100 = (440 / 800)*100 = 55,0000
DWC Slovakia a.s.: cmin / cNC * 100 = (440 / 1 531)*100 = 28,7394
GORDIC spol. s r.o.: cmin / cNC * 100 = (440 / 2 000)*100 = 22,0000

3.

Celkové hodnocení, celkový počet bodů nabídek se zohledněním váhy dílčích
kritérií hodnocení
Počet bodů v
DHK 1

Počet
bodů v
DHK 2

Počet bodů v
DHK 1*0,6

Počet
bodů v
DHK 2*
0,4

bodů
celkem

Výsledné

DERS Group s.r.o.

100,0000

62,8571

60,0000

25,1429

85,1429

1.

S&T CZ s.r.o.

94,2752

41,9048

56,5651

16,7619

73,3270

2.

Allium, s.r.o.

51,0032

100,0000

30,6019

40,0000

70,6019

3.

M.I.T. Consulting,
s.r.o.

80,2037

55,0000

48,1222

22,0000

70,1222

4.

DWC Slovakia a.s.

51,6406

28,7394

30,9844

11,4958

42,4801

5.

GORDIC spol. s r.o.

53,8511

22,0000

32,3106

8,8000

41,1106

6.

Účastník
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pořadí

Výpočet celkového počtu bodů hodnocených nabídek:
DERS Group s.r.o = DHK1*0,60 + DHK2*0,40 = 60,0000 + 25,1429 = 85,1429
S&T CZ s.r.o.: DHK1*0,60 + DHK2*0,40 = 56,5651 + 16,7619 = 73,3270
Allium, s.r.o.: DHK1*0,60 + DHK2*0,40 = 30,6019 + 40,0000 = 70,6019
M.I.T. Consulting, s.r.o.: DHK1*0,60 + DHK2*0,40 = 48,1222 + 22,0000 = 70,1222
DWC Slovakia a.s.: DHK1*0,60 + DHK2*0,40 = 30,9844 + 11,4958 = 42,4801
GORDIC spol. s r.o.: DHK1*0,60 + DHK2*0,40 = 32,3106 + 8,8000 = 41,1106
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Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Posouzení splnění kvalifikace účastníka DERS Group s.r.o., sídlem Řehořova
932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27513149
Zadavatel požadoval ve Výzvě k podání nabídek splnění níže uvedených požadavků na
kvalifikaci (viz bod č. 7 Výzvy):
 základní způsobilost, kterou vymezil v článku č. 7 s názvem ,,Kvalifikace dodavatelů“
Výzvy, bod 7.5, článek I.;
 profesní způsobilost, kterou vymezil v článku č. 7 s názvem ,,Kvalifikace dodavatelů“
Výzvy, bod 7.5, článek II.;
 technickou kvalifikaci, kterou vymezil v článku č. 7 s názvem ,,Kvalifikace dodavatelů“
Výzvy, bod 7.5, článek III., písm. i.), ii.);
Zadavatel požadoval prokázání výše uvedené kvalifikace pro účast ve veřejné zakázce
následovně:
 základní způsobilost dle § 74 a násl. zákona, doložená doklady, které mohou být
předloženy v prostých kopiích, případně nahrazeny jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky dle § 87 zákona, nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných
poskytovatelů dle § 226 zákona.
Účastník může pro účely podání nabídky použít v souladu s § 86 odst. 2 zákona čestné
prohlášení, jehož vzor byl přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek;


profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, a to předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje či doložená jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
dle § 87 zákona, nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných poskytovatelů dle § 226
zákona.
Účastník může pro účely podání nabídky použít v souladu s § 86 odst. 2 zákona čestné
prohlášení, jehož vzor byl přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek.

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení. Zadávací řízení bylo zahájeno 1.11.2019.


Technikou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) a c), konkrétně dle Výzvy k podání
nabídek:
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požadoval předložit
čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace seznamem významných služeb,
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel požaduje seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením tohoto zadávacího řízení.
Dodavatel v předloženém seznamu významných služeb prokáže, že realizoval
nejméně dvě služby, přičemž:
 jedna služba spočívala v implementaci elektronického systému spisové služby
(následná údržba systému není vyloučena, ale nezbytnou součástí této významné
služby/reference je právě fáze implementace), přičemž uhrazené peněžní plnění
této reference musí být v minimální výši 5.000.000,- Kč bez DPH,
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 jedna služba spočívala v údržbě či rozvoji elektronického systému spisové služby
(tj. fáze implementace není nutná), přičemž uhrazené peněžní plnění této reference
musí být v minimální výši 400.000,- Kč bez DPH
(dále také jen „reference“).
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) zákona požadoval zadavatel předložit
v rámci technické kvalifikace seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky (dále také jen „členové realizačního týmu“), bez ohledu na to, zda jde
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném pracovně-právním vztahu k dodavateli.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud pro plnění veřejné zakázky disponuje
minimálně níže uvedenými osobami – členy realizačního týmu, kteří současně splňují
tyto požadavky zadavatele na minimální úroveň vzdělání a odborné praxe:
 1 osoba v roli vedoucího projektu, která má ukončené vysokoškolské vzdělání
a min. 5 let odborné praxe v implementaci nabízeného nebo obdobného řešení,
které odpovídá předmětu plnění této veřejné zakázky,
 1 osoba v roli analytika, resp. architekta, který má ukončené vysokoškolské
vzdělání a min. 5 let odborné praxe v IT oboru,
 1 osoba v roli vývojáře, resp. konzultanta, který má ukončené minimálně
středoškolské vzdělání s maturitou a min. 3 roky odborné praxe související
s implementací nabízeného nebo obdobného řešení, které odpovídá předmětu plnění
této veřejné zakázky.
Údaje prokazující splnění požadavků na kvalifikaci uvede účastník přehledně
v Krycím listu nabídky, viz příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek.
U všech členů realizačního týmu účastník předloží strukturovaný profesní
životopis, ze kterého musí vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem na
členy realizačního týmu v přechozích odstavcích, zejména pak prokázání vzdělání
a dosažené praxe požadované v rámci technické kvalifikace. Součástí nabídky
budou prosté kopie diplomů prokazující nejvyšší dosažené vzdělání.
 Alespoň jeden člen realizačního týmu prokáže certifikaci PRINCE2 Foundation
nebo obdobné.



Splnění základní a profesní způsobilosti účastníka DERS Group s.r.o.
Základní i profesní způsobilost účastníka DERS Group s.r.o., IČO: 27513149, je splněna
předložením elektronického originálu Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
který není starší nežli 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení. Zadávací řízení
bylo zahájeno 1.11.2019.
Účastník
Splnění základní způsobilosti Splnění profesní způsobilosti
DERS Group
s.r.o., IČO:
27513149

Splněno:
- Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů,
el. originál, el. podpis MMR
dne 26.11.2019
- Čestné prohlášení o splnění
základní a profesní
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Splněno:
- Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů,
el. originál, el. podpis MMR
dne 26.11.2019,
-

Čestné prohlášení o splnění
základní a profesní

způsobilosti a technické
kvalifikace: elektronicky
podepsal Ing. Jan Mach,
jednatel DERS Group s.r.o.
dne 20.2.2020

způsobilosti a technické
kvalifikace: elektronicky
podepsal Ing. Jan Mach,
jednatel DERS Group s.r.o.
dne 20.2.2020

Čestné prohlášení je podepsáno osobou oprávněnou v souladu se způsobem jednání statutárního
orgánu společnosti Statutární osoby účastníka ověřil administrátor veřejné zakázky z veřejně
přístupné části výpisu z obchodního rejstříku. Čestné prohlášení není starší 3 měsíců před dnem
zahájení zadávacího řízení.
Splnění technické kvalifikace účastníka DERS Group s.r.o.
seznam techniků podle § 79 odst. 2, písm. c) zákona
Údaje o osobě na pozici vedoucí projektu: Ing. Jiří Stöhr
Jméno,
příjmení

Ing. Jiří
Stöhr

Nejvyšší
ukončené
vzdělání

vysokoškolské
- ČVUT v
Praze

Délka odborné
praxe, popis
projektu

13 let praxe v IT
Projekty:
Implementace
elektronického
systému
spisové služby
Univerzity Karlovy
(2016 - dosud)
- Nasazení
elektronického
systému spisové
služby do provozu
pro účely vedení
spisové služby na
fakultách a dalších
součástech UK,
podpora tohoto
provozu a další
rozvoj software s
ohledem na tento
účel.
- pracovní pozice na
zakázce - vedoucí
projektu
Implementace
Centrálního
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Stručný popis
příslušné odborné
praxe, vč. uvedení a
popisu pracovní
pozice
Více než 5 let odborné
praxe na pozici
vedoucího
projektu a manažera
produktové linie ve
společnosti DERS s. r.
o.
resp. DERS Group
s.r.o.
- Vedoucí
projektu: Vedení
projektu, koordinace
jednotlivých fází
projektu, zajištění
součinnosti ze strany
objednatele, řízení
integračních vazeb,
- vedoucí produktové
linie: odpovědnost za
portfolio produktů ve
svěřeném segmentu,
vč. vize rozvoje, vedení
jednotlivých projektů,
koordinace
jednotlivých
fází projektu,
koordinace a delegace

Certifikace
PRINCE2
Foundation či
obdobná
Certifikace
PRINCE2
Foundation

Jméno,
příjmení

Nejvyšší
ukončené
vzdělání

Délka odborné
praxe, popis
projektu

informačního
systému
Přírodovědecké
fakulty
Univerzity Karlovy
(2012 - 2016)
- nasazení
centrálního
systému pro
elektronický oběh
dokumentů,
integraci
na ekonomický
systém, integrace na
systém spisové
služby
- pracovní pozice na
zakázce - zástupce
vedoucího projektu/
vedoucí projektu

Stručný popis
příslušné odborné
praxe, vč. uvedení a
popisu pracovní
pozice
jednotlivých úkolů,
součinnost s kolegy a
zástupci klientů

Certifikace
PRINCE2
Foundation či
obdobná

U člena týmu na pozici „vedoucí projektu“ zadavatel posuzoval splnění požadavků zadavatele

na základě těchto údajů:
 ukončené vysokoškolské vzdělání: ano: ČVUT
 min. 5 let odborné praxe v implementaci nabízeného nebo obdobného řešení, které
odpovídá předmětu plnění této veřejné zakázky: Implementace elektronického
systému spisové služby Univerzity Karlovy 2016-2020; vedoucí projektu
Implementace Centrálního informačního systému Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy (2012 - 2016),
 Certifikace PRINCE2 Foundation: prostá kopie PRINCE2 Foundation certificate
in Project Management, vydaného dne 4.10.2017 společností Axelos.
Zadavatel ověřil z veřejně dostupných informací (https://www.axelos.com/bestpractice-solutions/prince2), že společnost Axelos tento druh certifikátu poskytuje.
Další, zadavatelem požadované dokumenty vztahující se k členům týmu:
 strukturovaný profesní životopis, ze kterého musí vyplývat splnění požadavků
stanovených zadavatelem, zejména pak prokázání vzdělání a dosažené praxe
požadované v rámci technické kvalifikace:
prostá kopie vlastnoručně podepsaného životopisu Ing. Jiřího Stöhra ze dne 26.11.2019,
s uvedením relevantních údajů:
vzdělání: VŠ, ČVUT,
praxe dle požadavků technické specifikace: uvedeno 13 let praxe v IT, uvedena
tato praxe:
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vedoucí projektu Implementace, technická podpora a rozvoj systému
elektronické spisové služby na UK (2016 – dosud): Nasazení elektronického
systému spisové služby, šířeného v režimu "open source", do provozu pro účely
vedení spisové služby na fakultách a dalších součástech UK, podpora tohoto
provozu a další rozvoj software s ohledem na tento účel;
zástupce
vedoucího/vedoucí
projektu
Implementace
Centrálního
informačního systému Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (20132016): nasazení centrálního systému pro elektronický oběh dokumentů, integraci
na ekonomický systém, integrace na systém spisové služby, podpora provozu
a další rozvoj SW dle požadavků objednatele;
vedoucí projektu Systém řízení sítě sociálních služeb v Královéhradeckém
kraji (2014-2015) pro Krajský úřad HK: Implementace informačního systému
pro spolupráci zástupců krajského úřadu a poskytovatelů sociálních služeb, systém
řízení a financování sítě sociálních služeb (více než 500 uživatelů), v současnosti
servisní podpora a další rozvoj.

 Kopie diplomu Ing. Jiřího Stöhra, prokazující nejvyšší dosažené vzdělání: ano:
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, dne 23.2.2006 udělen titul Ing. v magisterském
studijním programu elektrotechnika a informatika, studijní obor Biomedicínské
inženýrství.
Zadavatel na základě údajů uvedených v nabídce konstatuje, že člen týmu na pozici vedoucího
projektu, Ing. Jiří Stöhr, splňuje výše uvedenými údaji veškeré požadavky zadavatele na
technickou kvalifikaci, tj.:
 VŠ vzdělání prokázal: prostou kopií diplomu, údaj uveden v životopisu i v krycím listu
nabídky,
 5 let odborné praxe v IT oboru zahrnující fázi implementace prokázal: praxí uvedenou
v životopisu a v krycím listu nabídky,
 Certifikace PRINCE2 Foundation či obdobná: prostá kopie certifikátu PRINCE2 a údaj
uveden v krycím listu nabídky.
Údaje o osobě na pozici analytik/architekt: Mgr. Ondřej Malý
Jméno,
příjmení

Nejvyšší
ukončené
vzdělání

Mgr. Ondřej
Malý

vysokoškolské

Délka odborné
praxe, popis
projektu
15 let praxe v
realizaci
projektů IS
Projekty:
Vše implementace
ESSS
včetně (mj.)
analýzy, návrhu
architektury a
metodické
podpory:
● 2016 – dosud:

Stránka 16 ze 23

Stručný popis
příslušné odborné
praxe, vč. uvedení a
popisu pracovní pozice
více než 5 let praxe na
pozici na pozici
analytik/architekt:
analýzy, návrhy
architektury,
technických
řešení a metodická
podpora.

Certifikace
PRINCE2
Foundation či
obdobná
Agilní řízení
projektů
(LBMS)
Řízení projektů
- projektový
management
(LBMS)
Testování
aplikací (LBMS)

Univerzita Karlova
● 2011 – dosud:
Národní
památkový ústav
● 2018 – dosud:
Léčebné
lázně Lázně
Kynžvart
● 2010 – dosud:
Vojenská lázeňská a
rekreační zařízení
● 2010 – dosud:
Město
Děčín

U člena týmu na pozici „analytik/architekt“ zadavatel vyhodnotil splnění požadavků zadavatele
těmito údaji:
 ukončené vysokoškolské vzdělání: ano: Univerzita Hradec Králové
 min. 5 let odborné praxe v IT oboru: analýzy, návrhy architektury, technických řešení a
metodická podpora:
 Implementace vč. analýzy, návrhu architektury a metodické podpory
elektronického systému spisové služby Univerzity Karlovy 2016-2020,
 Národní památkový ústav: 2011 dosud.
Další, zadavatelem požadované dokumenty vztahující se k členům týmu:
 strukturovaný profesní životopis, ze kterého musí vyplývat splnění požadavků
stanovených zadavatelem, zejména pak prokázání vzdělání a dosažené praxe
požadované v rámci technické kvalifikace:
prostá kopie vlastnoručně podepsaného životopisu Mgr. Ondřeje Malého ze dne
26.11.2019, s uvedením relevantních údajů:
 vzdělání: vysokoškolské: prokazuje prostřednictvím kopie VŠ diplomu,
 min. 5 let IT praxe: uvedeno 15 let praxe v IT, požadované délce praxe odpovídají tyto
relevantní údaje:
 2016 dosud Univerzita Karlova
 2011 dosud Národní památkový ústav;
 2010 dosud Vojenská lázeňská a rekreační zařízení,
 2010 dosud Město Děčín.
 Prostá kopie diplomu Mgr. Ondřeje Malého, prokazující nejvyšší dosažené vzdělání:
ano: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, dne 30.8.2004 udělen titul
Mgr. v magisterském studijním programu učitelství pro střední školy, studijní obor
učitelství pro střední školy, fyzika – základy techniky.
Zadavatel na základě údajů uvedených v nabídce konstatuje, že člen týmu na pozici
analytik/architekt, Mgr. Ondřej Malý, splňuje výše uvedenými údaji a doklady veškeré
požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci, tj.:
 VŠ vzdělání prokázal: prostou kopií diplomu, v životopisu i v krycím listu nabídky,
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 5 let odborné praxe v IT oboru prokázal: praxí uvedenou v životopisu a v krycím listu
nabídky.
Údaje o osobě na pozici vývojář/konzultant: Ing. Luboš Markvart
Jméno,
příjmení

Nejvyšší
ukončené
vzdělání

Délka odborné
praxe, popis
projektu

Ing. Luboš
Markvart

vysokoškolské

10 let ve vývoji SW
Projekty:
Vše implementace
ESSS
včetně (mj.)
analýzy, vývoje
a podpory:
● 2016 – dosud:
Univerzita Karlova
● 2016 – dosud:
Národní
památkový ústav
● 2018 – dosud:
Léčebné
lázně Lázně
Kynžvart
● 2016 – dosud:
Město
Děčín
● 2016 – dosud:
Město
Nový Jičín

Stručný popis
příslušné odborné
praxe, vč. uvedení a
popisu pracovní pozice
více než 3 roky praxe
na pozici
vývojáře/konzultanta:
analýzy, vývoj/tvorba
aplikací, součinnost při
jejich testování a
podpory

Certifikace
PRINCE2
Foundation či
obdobná
-

U člena týmu na pozici „vývojář/konzultant“ zadavatel vyhodnotil splnění požadavků
zadavatele těmito údaji:
 Min. středoškolské vzdělání: ano: VŠ vzdělání Univerzita Hradec Králové
 min. 3 roky odborné praxe související s implementací nabízeného nebo obdobného
řešení, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky:
 Implementace vč. analýzy, vývoje a podpory elektronického systému
spisové služby Univerzity Karlovy 2016-2020,
 Národní památkový ústav: 2016 dosud,
 Město Děčín: 2016 dosud,
 Město Nový Jičín: 2016 dosud.
Další, zadavatelem požadované dokumenty vztahující se k členům týmu:
 strukturovaný profesní životopis, ze kterého musí vyplývat splnění požadavků
stanovených zadavatelem, zejména pak prokázání vzdělání a dosažené praxe
požadované v rámci technické kvalifikace:
prostá kopie vlastnoručně podepsaného životopisu Ing. Luboš Markvart ze dne
26.11.2019, s uvedením relevantních údajů:
 vzdělání: vysokoškolské: prokazuje prostřednictvím kopie VŠ diplomu,
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 min. 3 roky praxe: uvedeno 10 let praxe ve vývoji IS, požadované délce praxe
odpovídají tyto relevantní údaje zahrnující implementaci vč. analýzy, vývoje a podpory:
 2016 dosud Univerzita Karlova
 2011 dosud Národní památkový ústav;
 2010 dosud Město Nový Jičín,
 2010 dosud Město Děčín.
 Prostá kopie diplomu Ing. Luboše Markvarta, prokazující nejvyšší dosažené
vzdělání: ano: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, dne
8.9.2010 udělen titul Ing. v magisterském studijním programu Aplikovaná informatika,
studijní obor Aplikovaná informatika.
Zadavatel na základě údajů uvedených v nabídce konstatuje, že člen týmu na pozici
vývojář/konzultant, Ing. Luboš Markvart, splňuje výše uvedenými údaji a doklady veškeré
požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci, tj.:
 VŠ vzdělání prokázal: prostou kopií diplomu, v životopisu i v krycím listu nabídky,
 Min. 3 roky odborné praxe v IT oboru prokázal: praxí uvedenou v životopisu a v krycím
listu nabídky.
Splnění technické kvalifikace účastníka DERS Group s.r.o.
seznam významných služeb podle § 79 odst. 2, písm. b) zákona
Zadavatel posoudil údaje uvedené v čestném prohlášení o splnění základní a profesní
způsobilosti a technické kvalifikace:
Požadavky zadavatele:

Reference zahrnující fázi implementace ESS
Údaje z nabídky účastníka:

Uvedení objednatele

Termín plnění max. 3 roky
před zahájením zadávacího
řízení (1.11.2019)
Popis poskytnutého plnění,
zahrnující fázi implementace
ESS

objednatel Univerzita Karlova, Ovocný trh
560/5, 116 36 Praha 1, IČ: 00216208,
Kontakt: uveden,
e-mail: uveden
tel.: uveden
2016 – dosud

implementace elektronického systému spisové
služby do provozu na fakultách a dalších
součástech UK pro účely vedení spisové služby,
další rozvoj software s ohledem na tento účel.
Součástí plnění zakázky je analýza původního
stavu oběhu dokumentů na UK, návrh
a nastavení pracovních postupů práce s
dokumenty v podmínkách UK (jak s využitím
software, tak mimo něj) a dodání dokumentace.
Finanční rozpočet, min. 5 mil. více než 5 mil. Kč bez DPH
Kč bez DPH
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Splnění
požadavků
zadavatele:
ANO

ANO

ANO

ANO

Reference zahrnující fázi údržby nebo rozvoje ESS
Požadavky zadavatele:
Údaje z nabídky účastníka:
Splnění
požadavků
zadavatele:
Uvedení objednatele
Léčebné lázně Lázně Kynžvart,
Lázeňská 295, 35491 lázně Kynžvart,
ANO
IČO: 00883573,
Kontakt: uveden,
e-mail: uveden
tel.: uveden
Termín plnění max. 3 roky
před zahájením zadávacího 2018 – dosud
ANO
řízení (1.11.2019)
Popis poskytnutého plnění, Dodávka,
rozvoj
a
údržba
zahrnující fázi implementace elektronické spisové služby
ANO
ESS
Finanční rozpočet, min. více než 400 000,- Kč
ANO
400 000,- Kč bez DPH

Smlouva o dodávce a implementaci spisové služby je uzavřená mezi objednatelem Léčebné
lázně Lázně Kynžvart a společností T-MAPY spol. s r.o., IČO: 47451084.
Reference zahrnující fázi údržby nebo rozvoje ESS
Požadavky zadavatele:
Údaje z nabídky účastníka:
Splnění
požadavků
zadavatele:
Uvedení objednatele
Národní památkový ústav,
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01
ANO
Praha 1, IČO: 75032333,
Kontakt: uveden,
e-mail: uveden.cz
tel.: + uveden
Termín plnění max. 3 roky
před zahájením zadávacího 2016 – dosud
ANO
řízení (1.11.2019)
Popis poskytnutého plnění, Po ukončení fáze impelmentace
zahrnující fázi implementace probíhá
rozvoj
systému
dle
ESS
požadavků,
jeho
pravidelná
aktualizace formou funkčního a
legislativního upgrade a technická
ANO
podpora.
Před r. 2016 proběhla dodávka
elektronické spisové služby a
zajištění
souvisejících
služeb
(licence,
analýza
dodávka,
implementace, zkušební provoz,
podpora).
Finanční rozpočet, min. více než 400 000,- Kč
ANO
400 000,- Kč bez DPH

Národní památkový ústav používá řešení el. spisové služby spol. T- MAPY spol. s r.o.
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Splnění dalších podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka
DERS Group s.r. o.; IČO: 27513149:
Nabídka účastníka obsahuje řádně vyplněné přílohy požadované ve Výzvě k podání nabídek:
o řádně vyplněný Krycí list nabídky, včetně uvedení členů realizačního týmu: elektronicky
podepsal jednatel účastníka Ing. Jan Mach dne 20.2.2020;
o profesní životopisy členů, kterými dodavatel splňuje technickou kvalifikaci podle § 79,
odst. 2, písm. c) zákona: vlastnoručně podepsané u všech tří uvedených členů realizačního
týmu,
- prostá kopie požadovaného certifikátu PRINCE2 Foundation: prostá kopie
certifikátu PRINCE2 ze dne 4.10.2017 vydaného spol. AXELOS na jméno Jiří Stohr,
- prosté kopie diplomů prokazujících nejvyšší dosažené vzdělání členů realizačního
týmu: VŠ diplomy všech uvedených členů realizačního týmu, podrobně uvedeny
v Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení I.,
- seznam významných služeb, kterými dodavatel splňuje technickou kvalifikace podle
§ 79, odst. 2, písm. b): uvedeno v Čestném prohlášení o splnění základní a profesní
způsobilosti a technické kvalifikace;
o Videoukázky uvedené v bodě č. 12.3 Výzvy k podání nabídek: účastník předložil
kompletní výčet zadavatelem požadovaných videoukázek včetně průvodního komentáře
ke každé videoukázce. Zadavatel konstatuje doručení všech videoukázek, posouzení
splnění jejich souladu s uživatelskými scénáři je předmětem samostatného posouzení;
o Návrh smlouvy, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek: řádně vyplněné a elektronicky
podepsané jednatelem Ing. Janem Machem dne 20.2.2020;
o Návrh řešení, sestávající ze samostatného popisu nabízeného řešení, který obsahuje
charakteristiku softwarové části, popisující:

architekturu softwaru, použité platformy, použité komponenty (vlastní, třetích
stran) apod.,

integrační rozhraní,

koncepci přizpůsobení, rozšiřování a úpravy funkčnosti,

náročnost na provoz
ANO: dokument s názvem „DG Popis navrhovaného řešení“, k jehož obsahu se
zadavatel vyjádřil ve fázi hodnocení, zachycené v Protokolu o hodnocení nabídek
o prokázání splnění požadavků zadavatele na návrh řešení, jehož rozsah je uveden
v příloze č. 5 této Výzvy k podání nabídek: ANO, dokument s názvem „DG MENDELU
nabídka ESS obsahuje pro účely podání nabídky zadavatelem doporučenou přílohu č. 5
Výzvy: čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele na návrh řešení, obsahující
závazek prezentace uživatelských scénářů v případě, že nabídka dodavatele bude
vyhodnocena jako nejvýhodnější, elektronicky podepsáno jednatelem Ing. Janem
Machem 20.2.2020.
Videoukázky předložené v nabídce účastníka splňují všechny formální požadavky
zadavatele uvedené v bodě č. 12.3 Výzvy:
a. videoukázky jsou rozděleny do samostatných souborů vždy po jednom, s uvedeným
číslováním každé videoukázky odpovídajícím číslování ve výše uvedené tabulce,
b. videoukázky jsou uloženy ve videosouborech ve formátech *.AVI nebo *.MP4,
c. předmětem každé videoukázky je pohled přímo na rozhraní Systému se sekvenčním
prováděním jednotlivých kroků vytýčeného uživatelského scénáře. Ty jsou realizovány
průvodcem, který zároveň jednotlivé kroky a možnosti voleb komentuje, buď přímo ve
videoukázce ve zvukové stopě videoukázky, nebo v přiloženém textovém scénáři ve
formátu *.DOCX.
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Každá z uvedených videoukázek obsahuje všechny požadavky uživatelských scénářů
uvedených přehledně v tabulce.
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka DERS Group
s.r.o., IČO: 27513149: splnění požadavků na uživatelské scénáře podle bodu č. 12.4
Výzvy k podání nabídek formou osobní prezentace v reálném prostředí nabízeného
produktu
V souladu s bodem 12.4 Výzvy k podání nabídek vyzval zadavatel účastníka, který se na
základě výsledku hodnocení umístil jako první v pořadí k předvedení uživatelských
scénářů uvedených v Příloze č. 5 Výzvy (tj. příloha s názvem „čestné prohlášení: návrh
řešení“), a to formou osobní prezentace v sídle zadavatele, za účelem prokázání splnění
všech požadavků zadavatele na návrh řešení v rozsahu uživatelských scénářů, uvedených
v Příloze č. 5 a to v reálném prostředí nabízeného systému elektronické spisové služby.
Zadavatel se aktivně dožadoval předvedení všech funkcionalit uvedených
v uživatelských scénářích Přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek, nejednalo se
o připravenou prezentaci účastníka. Nabízený systém odpovídá a splňuje funkcionality,
které zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci s přihlédnutím k dalšímu rozvoji
systému.
7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační prostředky, a to
elektronický nástroj – profil zadavatele: E-ZAK.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zadavatel veřejnou zakázku nerozdělil na více částí, neboť se jedná o dodávku uceleného
plnění, které nelze dělit na samostatně nezávislé celky. Mmj. analytická fáze, která předchází
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fázi implementace, je neoddělitelná a její výsledek má přímou vazbu s technickým řešením a
jeho možnostmi, které zná právě dodavatel elektronického systému spisové služby.
13. Označení poddodavatelů
Dle údajů v nabídce účastník DERS Group s.r.o. při plnění veřejné zakázky hodlá využít
poddodavatele: společnost T-mapy spol. s r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 3,
IČO: 47451084. Poddodavatel se bude podílet na společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění
veřejné zakázky společně s účastníkem a zároveň se zavazuje vykonávat služby v rozsahu
poskytnuté kvalifikace.
Základní i profesní způsobilost poddodavatele T-mapy spol. s r.o., IČO: 47451084, je splněna
předložením elektronického originálu Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který
není starší nežli 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Poddodavatel
účastníka
T-MAPY spol. s
r.o.,
IČO: 47451084

Splnění základní způsobilosti Splnění profesní způsobilosti podle § 77
podle § 74 zákona
odst. 1 zákona
Splněno:
- Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů,
el. originál, el. podpis MMR
dne 26.11.2019

-

Splněno:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, el. originál, el. podpis
MMR dne 26.11.2019

Součástí nabídky je Závazek k poskytnutí plnění poddodavatele T-MAPY spol. s r.o., jehož
obsahem je závazek poddodavatele k poskytnutí služeb nebo věcí nebo práv, s nimiž bude
účastník DERS Group s.r.o. oprávněn disponovat v rámci plnění předmětné veřejné zakázky,
a to v rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace za účastníka.
Součástí nabídky je závazek účastníka i poddodavatele vymezující rozsah prací, které budou ve
vymezeném rozsahu při plnění smlouvy vykonávat, tj. určující, jakou částí plnění se budou na
předmětu veřejné zakázky podílet, vč. závazku poddodavatele k poskytnutí věcí, osob a práv,
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu,
v jakém poddodavatel prokazoval kvalifikaci za účastníka (dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona).

V Brně dne 17.6.2020
………razítko, podpis…..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
podepsal
Veronika Digitálně
Veronika Pijáčková
2020.06.18
Pijáčková Datum:
13:10:43 +02'00'
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