Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce “32011 ComposT – databáze složení vlaků”
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

Zadavatel
Název:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Právní forma:
státní organizace
Zastoupena:
JUDr. Janem Blechou, prvním náměstkem generálního ředitele
Sídlo:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ:
70994234
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Předmět veřejné zakázky (dále jen „VZ“)

Předmětem této veřejné zakázky je dodání upgrade IS COMPOST obsahující nové funkce vyžadované
v rámci projektu "Implementace TSI-TAF do IS SŽDC" spolufinancovaného z fondů EU, operačního
programu Doprava.
Nabídková cena
Uchazeč doručil zadavateli nabídku s nabídkovou cenou 1 900 000,- Kč bez DPH za předmět veřejné
zakázky.
Druh zadávacího řízení
Zadavatel v postavení sektorového zadavatele zadával veřejnou zakázku v jednacím řízení bez
uveřejnění (dále jen „JŘBU“) podle § 34 zákona.
Identifikační údaje vybraného uchazeče
Název uchazeče:
ČD – Informační Systémy, a.s.
Právní forma:
121 – akciová společnost
Jednající:
Ing. Miloslav Kopecký, předseda představenstva; Ing. Daniel Smola, člen
představenstva
Sídlo:
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ:
248 29 871
DIČ:
CZ24829871
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Uchazeč prokázal splnění kvalifikace, zadávacích podmínek stanovených zadavatelem i zákonné
požadavky, nepodal nepřijatelnou nabídku. Nabídku uchazeč podal v souladu s ujednáními
dohodnutými při prvním jednání v JŘBU dne 12. 11. 2013 a druhém jednání v JŘBU dne
21. 11. 2013, které bylo zároveň jednáním posledním.
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění
Veřejná zakázka je zadávaná v JŘBU podle § 34 zákona při naplnění podmínek podle § 23 odst. (4)
písm. a) zákona z důvodů ochrany výhradních práv. Zadavatelem byl vyzván k jednání v JŘBU pouze
jeden dodavatel, který vlastní autorská práva a zdrojové kódy k původní verzi předmětného softwaru.
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