Název
zadavatele:

CENDIS, s.p.

Sídlo:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
11000 Praha 1

IČO:

00311391

Č. j.:

VZ_2020_A49

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Služby podpory, provozu a rozvoje ekonomického informačního systému IFS9“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000005“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2020-016112“
Předmět veřejné zakázky: Služby podpory, provozu a rozvoje ekonomického informačního systému IFS9,
který je provozován Ministerstvem dopravy a dalšími orgány státní správy na úseku dopravy.
Cena sjednaná ve smlouvě: 21360000 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

InfoConsulting Czech s.r.o.

Sídlo:

Budějovická 778/3a
14000 Praha

IČO:

26166062

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Dodavatel splnil všechny podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a byl jediným
účasntíkem veřejné zakázky.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky
1.

InfoConsulting Czech Budějovická 778/3a
s.r.o.
14000 Praha

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Nabídková cena

26166062

21 360 000,00 Kč bez
DPH

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
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...
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Praze dne 26.06.2020
Ing. Petr Moravec, 2. zástupce ředitele, v.r.

2 /2

