PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Vytvoření a správa webu Prahy 6

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky:

Služby

1 Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Městská část Prahy 6

Sídlo zadavatele:

Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

IČO:

00063703

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Mgr. Ondřej Kolář, starosta

2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve vytvoření a správě webu
www.praha6.cz podle dodaného grafického návrhu a nakódovaných šablon.
Poskytnutí služeb spočívajících ve vytvoření integrovaného webu městské části Praha 6, a to v násl.
Rozsahu:
a) Vytvoření plně funkční, representativní a moderní webové prezentace městské části Praha 6,
tedy Objednatele (www.praha6.cz), odpovídající Smlouvě, Zadávací dokumentaci, požadavkům
Objednatele, které budou výslovně vyjádřeny nebo je Poskytovatel měl znát či ověřit, a platným
a účinným právním předpisům, tj. kompletní zajištění frontedu a backendu těchto webových
stránek v integrované podobě.
Kdy se vybraný dodavatel zavazuje dodat v kompletní integrované podobě do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti smlouvy
b) Správa (údržba a aktualizace webové prezentace), technická podpora a webhosting výše
uvedených webových prezentací po dobu účinnosti smlouvy
c) Rozvoj webu, kterým se rozumí programátorské práce a vývoj nových aplikací podle požadavků
zadavatele, max. však v rozsahu 1600 hodin za rok.

3 cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva byla uzavřena na sjednanou částku 2 839 200,- Kč bez DPH.

4 zvolený druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

5 označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Cena v Kč
bez DPH

1

BZ Company International s.r.o.

Tovačovského 490/4,
Hodolany, 779 00
Olomouc

27834085

2.410.790,-

2

„FoxCom“, s.r.o.

Na Podlesí 1439, 432
01 Kadaň

64050696

2.839.200,-

6 označení všech vyloučených účastníků zadávacího
řízení s uvedením jejich vyloučení
V tomto řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

7 označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
Název účastníka

„FoxCom“, s.r.o.

Sídlo účastníka

IČO

Na Podlesí 1439, 432 01 Kadaň

64050696

8 odůvodnění výběru dodavatele
Na základě provedeného posouzení a hodnocení je jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka
účastníka „FoxCom“, s.r.o., protože nabídka účastníka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

9 označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Vybraný dodavatel nebude využívat poddodavatele.

10 soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých opatření
V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka tvoří jeden ucelený celek, který nelze dělit na jednotlivé dílčí části.

