Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky ve VVZ:
Spis. č. zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Dynamický nákupní systém na podporu SAP 2020 - 2023
Dynamický nákupní systém na služby
Z2020-009548
0227008153
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je zavedení Dynamického nákupního systému na podporu SAP 2020 - 2023 (dále
jen „DNS“). Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných
intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel
předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. DNS byl rozdělen na následující
kategorie:
Rámcová dohoda (konzultační služby pro všechny jednotlivé moduly)
1. FI, CO, AM, FIBA, SD – finance, účetnictví, obchod, fakturace,
2. MM, SRM, POE – sklady, nákup, nákupní košíky, uniformy a pracovní oděvy
3. HR, DLP – personalistika, mzdy, diety letového provozy
4. Eduard (LSO) – vzdělávání a kvalifikace
5. Success factors – personalistika
6. PM – plánování údržby
7. MIB: Project – projektové řízení staveb
8. Light portál – portálové řešení
9. CLM – oběh interních dokumentů
10. PS - projektové řízení SAP R/3(obecně)
11. BO/BW, BPC – reporting (business warehouse), plánování,
12. BC, SAP Fiory (GW), NetViewer, SOLMAN – báze SAP
REM – správa, smlouvy a fakturace pronájmů
Smlouvy budou uzavírány pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci DNS.
Výsledky jednotlivých zakázek zadávaných v rámci DNS jsou uveřejněny také v Oznámeních o výsledcích
zadávacího řízení, které jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

Zvolený druh zadávacího řízení
DNS byl zaveden dle § 139 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Zadavatel při zadávání veřejných zakázek v rámci DNS postupuje dle ustanovení § 141 ZZVZ.
Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník

Sídlo

CGI IT Czech Republic s.r.o. Laurinova 2800/4, 155 00, Praha 5

IČO
624 12 388

con4PAS, a.s.

Novodvorská 1062/12, 142 00, Praha 4 – Lhotka

282 44 532

Consulting Company
Novasoft, a.s.

Cedrová 1236, 252 42 Jesenice

275 95 137

MIBCON, a.s.

Pod kopcem 31/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4

278 92 743

Sabris CZ, s.r.o.

Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5

282 44 532

Sophia Solutions, s.r.o.

Nad Petruskou 2280/3, 120 00 Praha 2

267 36 471

KCT Data, s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10

257 30 878

T-mobile, a.s.

Tomíčkova 2144/1, 160 08 Praha 6

649 49 681

AKT Solution, s.r.o.

Nad Petruskou 2280/3, 120 00 Praha 2

073 37 710

Ernst & Young, s.r.o.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

267 05 338

DOTBERRY s.r.o.

Jiráskovo náměstí 159/10, 702 00 Moravská Ostrava

242 61 122

itelligence, a.s.

Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky

282 44 532

S&T CZ s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

448 46 029

EFFIIS s.r.o.

V koutě 453/20, Libuš, 142 00 Praha 4

274 25 738

NOVICOM PRAHA s.r.o.

Komořanská 326/63, 143 00 Praha 12

65411757

Označení účastníků, kteří nebyli zařazeni do DNS a odůvodnění jejich nezařazení
CGI IT Czech Republic s.r.o., se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha, IČO: 62412388 (dále jen „Účastník“)
podal dne 18. 03. 2020 žádost o účast v rámci zadávacího řízení v kategoriích č. 5. Eduard (LSO) – vzdělávání a
kvalifikace a č. 8 MIB: Project – projektové řízení staveb v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního
systému (dále jen „Žádost o účast“).
Zadavatel v Žádosti o účast shledal následující:

Žádost o účast v kategoriích č. 5. Eduard (LSO) – vzdělávání a kvalifikace a č. 8 MIB: Project projektové řízení
staveb nesplňovala požadavky zadávací dokumentace. Zadavatel v článku V.1.3. zadávací dokumentace uvedl,
že „Pro kategorie č. 2 – 14 DNS požaduje také prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ“ žádost o účast
dodavatele však neobsahovala splnění technické kvalifikace pro kategorie č. 5 a č. 8.
Do ostatních kategorií dle své žádosti o účast byl dodavatel zařazen.
S&T CZ s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha, IČO: 44846029 (dále jen „Účastník“) dne 07. 05. 2020
žádost o účast v rámci zadávacího řízení v kategorii č. 8 MIB: Project – projektové řízení staveb v zadávacím
řízení na zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „Žádost o účast“).
Zadavatel v Žádosti o účast shledal následující.
Žádost o účast v kategorii i č. 8 MIB: Project – projektové řízení staveb nesplňovala požadavky zadávací
dokumentace. Zadavatel v článku V.1.3. zadávací dokumentace uvedl, že „Pro kategorie č. 2 – 14 DNS požaduje
také prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ“ žádost o účast dodavatele však neobsahovala splnění
technické kvalifikace pro kategorii č. 8.
Do ostatních kategorií dle své žádosti o účast byl dodavatel zařazen.
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel od NOVICOM PRAHA s.r.o. se sídlem Komořanská 326/63, 143
00 Praha 12, IČO: 65411757 (dále jen „Účastník“) dne 2. 6. 2021 žádost o účast v rámci zadávacího řízení výše
uvedené veřejné zakázky (dále jen „Žádost o účast“).
Zadavatel v Žádosti o účast shledal následující.
Účastník v rámci své Žádosti o účast nedoložil následující požadované doklady:
1)

2)

splnění základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ předložením následujících dokladů:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ předložením následujících dokladů:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) doklad o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky,
c) kvalifikační kritéria pro jednotlivé kategorie 2.- 14. konzultanta s minimálně tříletou praxí v daném
modulu.

3)

splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ předložení následujících dokladů:
Profesní životopis osoby/ osob tvořících realizační tým, který se bude podílet na plnění zakázek ve

zvolené kategorii DNS. Zadavatel požaduje životopis alespoň jedné osoby - konzultanta s tříletou praxí
v daném modulu.

4)

vyplněnou a podepsanou Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – Formulář žádosti o účast včetně
příslušných příloh, tj. Přílohy B – Smlouva o ochraně osobních údajů a Přílohy C – Smlouvy o zachování
mlčenlivosti.

Zadavatel vyzval dodavatele k doplnění podané žádosti o účast. Dodavatel informoval Zadavatele, že přihlášení do
této DNS bylo provedeno omylem a dodavatel má zájem o podání žádosti o účast do jiného DNS, které Zadavatel
v současné době připravuje k vyhlášení.
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Cena sjednaná ve smlouvě
Předpokládaná hodnota dynamického nákupního systému po celou dobu jeho trvání je 80.000.000,- Kč bez DPH.
Ceny jednotlivých zakázek zadávaných v rámci DNS jsou uveřejněny také v Oznámeních o výsledku zadávacího
řízení, které jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU. Evidenční číslo zakázky ve
VVZ je: Z2020-009548.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu.
Zjednodušený režim nebyl použit.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Zadavatel obdržel všechny žádosti o účast prostřednictvím elektronického nástroje.

V Praze dne 16.7.2021

……………………………..
Kateřina Sekerová
člen komise

……………………………..
Jana Lánská
člen komise

