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Mgr. Marcel Pobořil
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a způsobem stanoveným v § 53 odst. 5 zákona oznamuje
všem účastníkům zadávacího řízení (dále jen „účastník“), že dne 14. 8. 2019 rozhodl o výběru dodavatele
pro výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona ve prospěch níže uvedeného účastníka.
Identifikační údaje
nejvýhodnější:
Číslo
nabídky

2

účastníka

jehož

Účastník

InQool, a.s.

nabídka

byla

hodnocena

jako

Sídlo/Místo podnikání

Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

ekonomicky

IČ

29222389

Odůvodnění:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a kvality vymezené níže uvedenými kritérii hodnocení a jejich vahami:
Nabídková cena za zhotovení díla bez DPH

váha 65 %

Měsíční paušální platba za služby SLA

váha 35 %

Způsob a pravidla hodnocení nabídek je vymezen zadavatelem v čl. 7.2 Výzvy k podání nabídky vč.
zadávací dokumentace.
Výsledek hodnocení nabídek
Jelikož je v zadávacím řízení jediný účastník InQool, a.s., resp. druhý účastník zadávacího řízení byl
vyloučen, byl účastník InQool, a.s. v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení
hodnocení.
Vybraným dodavatelem je InQool, a.s.
Nabídková cena za zhotovení díla vybraného dodavatele činí 1.650.000,- Kč bez DPH.
Měsíční paušální platba za služby SLA vybraného dodavatele činí 45.000,- Kč bez DPH.

Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
Splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
Splnění ANO/NE
Podmínka základní Název dokladu, kterým je prokazována základní
způsobilosti dle
způsobilost

Datum
vyhotovení

§ 74 odst. 1 písm. a)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

30. 4. 2019

§ 74 odst. 1 písm. b)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

30. 4. 2019

§ 74 odst. 1 písm. c)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

30. 4. 2019

§ 74 odst. 1 písm. d)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

30. 4. 2019

§ 74 odst. 1 písm. e)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

30. 4. 2019

Splnění podmínek profesní způsobilosti podle § 77 zákona
Splnění ANO/NE
§ 77 odst. 1 zákona – Výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
Název dokladu
Datum vyhotovení

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
30. 4. 2019

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona
Splnění ANO/NE
§ 79 odst. 2 písm. b) zákona – Seznam významných služeb poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je vymezena na
předložení:
- alespoň 2 služeb, jejichž předmětem bylo poskytnutí služeb obdobného charakteru
k předmětu veřejné zakázky (tzn. vytvoření webového portálu, webové aplikace, webové
stránky) obsahující integrace na alespoň 4 interní systémy objednatele, přičemž finanční
hodnota každé z poskytnutých služeb činila minimálně 1.200.000,- Kč bez DPH.
- alespoň 1 služby, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb obdobného charakteru
k předmětu veřejné zakázky (tzn. vytvoření webového portálu, webové aplikace, webové
stránky) pro objednatele z oblasti školství, přičemž finanční hodnota této služby činila
minimálně 900.000,- Kč bez DPH a dále
- alespoň 1 služby, jejímž předmětem bylo poskytování servisu a/nebo rozvoje služby
obdobného charakteru k předmětu veřejné zakázky (tzn. vytvoření webového portálu,
webové aplikace, webové stránky), přičemž celková finanční hodnota této služby činila
minimálně 500.000,- Kč bez DPH (zadavatel doplňuje, že se jedná o další práce mimo
zhotovení díla, nákladů na provozní infrastrukturu nebo školení).
Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky
- Referenční služba Elektronické odbavení cestujících – E-shop a
modul DPMB, objednatel Dopravní podnik města Brna, a.s., více
než 2.000.000,- Kč bez DPH,
- Referenční dodávka Analýza, implementace a podpora
Název dokladu
mezinárodního e-commerce portálu, objednatel Ing. Ladislav
Nyers, více než 1.500.000,- Kč bez DPH,
- Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje, objednatel
Zlínský kraj, více než 2.000.000,- Kč bez DPH,
- www.jobcheckin.muni.cz, objednatel Masarykova univerzita, více
než 1.000.000,- Kč bez DPH,

- www.justice.cz, objednatel Techniserv IT s.r.o., více než
4.000.000,- Kč (servisní podpora),
- www.artstaq.com, objednatel Artstaq s.r.o., více než 500.000,- Kč
bez DPH (servisní podpora a rozvoj)
Datum vyhotovení
17.6. 2019
§ 79 odst. 2 písm. c) zákona – Seznam osob, které se budou podílet na plnění
veřejné zakázky. Zadavatel požaduje předložení seznamu osob, které budou tvořit realizační
tým. Realizační tým se musí skládat minimálně z:
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je vymezena na
předložení:
- Projektový manažér – prokázání min. 5 let praxe na pozici projektový manažer a
prokázání zkušeností s alespoň 2 službami obdobného charakteru k předmětu veřejné
zakázky (tzn. vytvoření webového portálu, webové aplikace, webové stránky) každá
v hodnotě alespoň 1 mil. Kč bez DPH.
- Vedoucí programátorů a vývoje - prokázání min. 5 let praxe na pozici vedoucí
programátorů a/nebo vývoje, prokázání dokončení vysokoškolského vzdělání magisterského
studijního programu v oblasti IT a prokázání zkušeností s alespoň 2 službami obdobného
charakteru k předmětu veřejné zakázky (tzn. vytvoření webového portálu, webové aplikace,
webové stránky) každá v hodnotě alespoň 1 mil. Kč bez DPH.
- 2 osoby programátor – specialista pro databáze – každá osoba musí prokázat min. 2
roky praxe na pozici programátor v oblasti činnosti databázového specialisty.
- 2 osoby programátor – specialista pro vývoj – každá osoba musí prokázat min. 2 roky
praxe na pozici programátor v oblasti činnosti specialisty pro vývoj.
- Vedoucí servisu a rozvoje - prokázání min. 3 let praxe na pozici vedoucího servisu
a/anebo rozvoje a prokázání zkušeností s alespoň 2 službami poskytování servisu a/nebo
rozvoje služby obdobného charakteru k předmětu veřejné zakázky (tzn. vytvoření webového
portálu, webové aplikace, webové stránky) každá v hodnotě alespoň 300 tis. Kč bez DPH.
- Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
II. (seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky),
- Profesní životopis Mgr. Peter Halmo, projektový manažer od 2010
do současnosti, reference Masarykova univerzita v Brně (více než
1 mil. Kč bez DPH), 2business s.r.o. (více než 1 mil. Kč bez DPH),
- Profesní životopis Mgr. Rudolf Kvašňovský, vedoucí programátorů
a vývoje od 2013 do současnosti, reference Dopravní podnik města
Brna a.s., (více než 2 mil. Kč bez DPH), Ing. Ladislav Nyers (více
než 1,5 mil. Kč bez DPH),
- Vysokoškolský diplom Mgr. Rudolf Kvašňovský (studijní program
Aplikovaná informatika),
Název dokladu
- Profesní životopis Mgr. Lukáš Jáně, specialista pro databáze, praxe
od 2012 (na pozici specialista na databáze více než 2 roky),
- Profesní životopis Ing. Tomáš Korejtko, specialista pro databáze,
praxe od 2014 (na pozici specialista na databáze více než 2 roky),
- Profesní životopis Ing. Matej Tábi, specialista pro vývoj, praxe od
2014 (na pozici specialista na vývoj více než 4 roky),
- Profesní životopis Mgr. Marián Čamák, specialista pro vývoj, praxe
od 2014 (na pozici specialista na vývoj více než 2 roky),
- Profesní životopis Mgr. Vladimír Kundrát, vedoucí servisu a rozvoj,
praxe od 01/2016 (na pozici vedoucí servisu/rozvoje více než 3
roky), reference Ing. Ladislav Nyers (více než 300 tis. Kč bez DPH),
Ministerstvo spravedlnosti (více než 300 tis. Kč bez DPH.
Datum vyhotovení
17.6. 2019
§ 79 odst. 2 písm. e) zákona – popis opatření dodavatele k zajištění kvality, ze
kterého bude patrné splnění požadavků na systém managementu bezpečnosti
informací, především řízení bezpečnosti důvěry informací pro IT systémy.
Dodavatel k prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace předloží doklad o certifikaci ISO
27001 – Information security mangement (nebo obdobném systému zajišťování jakosti
založeném na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými
subjekty).

Název dokladu
Datum vyhotovení

Certifikát č. CERT – QLK – 007 – 2018 – IMS (certifikace do 22. 3.
2021)
Neuvedeno (datum certifikace 23. 3. 2018)

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučil účastníka ALTAIR SOFTWARE s.r.o. v souladu
s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona a § 48 odst. 5 písm. d) zákona.
Vybraný dodavatel InQool, a.s. splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky účasti
(včetně požadavků na kvalifikaci) v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.
V Ostravě dne 14. srpna 2019
Digitálně podepsal

Mgr. Marcel Mgr. Marcel Pobořil
Datum: 2019.08.14
Pobořil
12:30:15 +02'00'

_______________________________
Mgr. Marcel Pobořil
specialista veřejných zakázek

