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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 16/2016 

Č.j.:  MJ/36358/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 12.07.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Oddělení investic žádost o poskytnutí informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 

 

Žádost o informace ve věci: 

 

 

 
 

 

 

K žádosti bylo sděleno:  

 

Dne 26.2.2016 Vám byla zaslána žádost o předložení nezávazné cenové nabídky v rámci 

probíhajícího průzkumu trhu na poskytnutí certifikovaného elektronického nástroje na 

zadávání a administraci veřejných zakázek pro město Jeseník a jeho příspěvkové organizace, 

a to v souladu s bodem 8.2. Směrnice rady města č. 1/2015 metodiky postupů při zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), kdy odpovědný zaměstnanec provede výběr 

dodavatele jedním, případně kombinací několika z uvedených způsobů: 

 porovnáním nabídek a cen na internetu minimálně u 3 dodavatelů, 

 výzvou minimálně 3 dodavatelům s žádostí o předložení nezávazných nabídek a cen, 

 kontrolou nabídek a cen v provozovnách minimálně 3 dodavatelů. 

 

Současně byla tato žádost zaslána dalším pěti dodavatelům. Přílohou žádosti byly požadavky 

na funkčnost a prostředí el. nástroje. V souladu s bodem 8.2 výše uvedené Směrnice (zakázky 
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ve finančním objemu od 50.000 Kč, avšak nižší než 200.000 Kč bez DPH) zadavatel 

nevypracovává výzvu ani zadávací dokumentaci, která vymezuje zadávací podmínky a 

příslušné postupy v rámci zadávacího řízení. Jedná se pouze o porovnání nezávazných 

cenových nabídek v rámci průzkumu trhu. O provedení výběru je pořízen záznam, který je 

podkladem pro rozhodnutí.  

 

Ve stanovené lhůtě obdržel zadavatel celkem 4 nabídky, které posoudil z hlediska požadavků 

na certifikovaný el. nástroj, které byly přílohou žádosti k zaslání nezávazných cenových 

nabídek. 

 

Seznam doručených nabídek 

 

Poř. č. 

nabídk

y 

Identifikační údaje uchazeče 

1 
AGENTURA KDV CZECH v.o.s., IČO: 26824485, Olomouc, Slovenská 539/12, PSČ 

77200 

2 Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, náměstí Před bateriemi 692/18, Střešovice, 162 00 

Praha 6 

3 QCM, s.r.o., IČO: 26262525, Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno 

4 Osigeno s.r.o., IČO: 27761746, Vikýřovice, Petrovská 594, PSČ 78813 

 

Výsledek posouzení vychází z předložených nabídek, informací z webových stránek 

nabízených el. nástrojů a telefonického ověření požadovaných funkcionalit pracovníkem 

Oddělení informatiky Městského úřadu Jeseník s kompetentní osobou jednotlivých uchazečů 

a to v souladu se Směrnicí. 

 

Seznam nabídek, které nesplnily požadavky zadavatele na certifikovaný el. nástroj 

  

Poř. č. 

nabídk

y 

Identifikační údaje uchazeče 
Požadavek na certifikovaný elektronický 

nástroje, který nebyl splněn 

2 
Tender systems s.r.o., IČO: 
29145121, náměstí Před bateriemi 

692/18, Střešovice, 162 00 Praha 6 

podepisování el. podpisem bude probíhat na straně 

el. nástroje (technologie mimo stanici uživatele) 

4 

Osigeno s.r.o., IČO: 27761746, 

Vikýřovice, Petrovská 594, PSČ 

78813 

centrální nákup, sběr požadavků centrálního 

nákupu 

elektronický nástroj musí umožňovat komplexní 

systém centralizovaného zadávání, který je přímo 

provázán na administraci systému s možností 

nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů. 
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Systém centralizovaného zadávání musí být 

provázán na zakládací formuláře VZ pro založení 

všech typů výběrových řízení a s možností 

uveřejnění na profilu zadavatele 

modul centrálního zadávání, včetně sběru dat 

organizací v působnosti veřejného zadavatele a 

archivace jednotlivých objednávek a automatické 

přenesení dat do formuláře zadávání zakázky - 

sběr objednávek od jednotlivých veřejných 

zadavatelů a jejich online sumarizaci umožňující 

centrální nákup 

centrální nákup musí umožňovat úpravu tabulek 

objednávek podle požadavků zadavatele 

 

Vaše společnost tedy nesplnila všechny technické požadavky zadavatele na certifikovaný el. 

nástroj. V předložené nabídce nebyla rovněž jednoznačně uvedena celková nabídková cena 

v souladu s požadavkem zadavatele. Níže jsou uvedeny nabídkové ceny jednotlivých 

uchazečů, kteří splnili požadavky zadavatele na certifikovaný el. nástroj a byly hodnoceny: 

 

Poř. č. 

nabídk

y 

Identifikační údaje uchazeče 

Nabídkov

á cena 

v Kč bez 

DPH 

Popis nabízené ceny 

1 

AGENTURA KDV CZECH 

v.o.s., IČO: 26824485, Olomouc, 

Slovenská 539/12, PSČ 77200 

199.200 
Kompletní cena za 24 měsíců, 

měsíční paušál 8.300 Kč bez DPH 

3 

QCM, s.r.o., IČO: 26262525, 

Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 

00 Brno 

385.000 

Poskytnutí el. nástroje v poptávaném 

provedení se zajištěním provozu po 

dobu 2 let – 385.000 Kč bez DPH, 

z toho zajištění provozu, legislativní 

upgrade, zálohování, Help Desk 

měsíčně – 5.000 Kč bez DPH 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Vám bylo odesláno dne 14.3.2016. 
 

 

 

 

 

Oddělení Investic 

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník 

Tovární 1187 

79001 Jeseník 
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