Písemná zpráva zadavatele
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)
Název zakázky

Druh zakázky
Druh zadávacího řízení
CPV

Evidenční číslo zadavatele
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW zadavatele
Profil zadavatele
Adresa elektronického nástroje
Elektronická adresa
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Úplné elektronické podání města Bohumín - portál
občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do
elektronické spisové služby č. II
Dodávky, jednací řízení bez uveřejnění
72212730-5
Vývoj
programového
vybavení
pro
zabezpečení
48811000-6
Systémy pro elektronickou poštu
72000000-5
Informační technologie: poradenství, vývoj
programového vybavení, internet a podpora
MUBO/46940/2018
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569
https://www.mesto-bohumin.cz/
https://bohumin.ezak.cz
https://bohumin.ezak.cz
posta@mubo.cz
Ing. Petr Vícha, starosta města

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, implementace a konfigurace systému pro integraci
EU směrnice eIDAS (jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do elektronické spisové služby včetně
zaškolení zaměstnanců zadavatele a poskytování služeb komplexní technické podpory po dobu 5 let,
tj. po dobu udržitelnosti projektu.
Bude se jednat o úpravu technologie spisové služby v souvislosti s nařízením eIDAS, a to:
- ověření kvalifikovaného elektronického podpisu dle seznamu EUTSL
- vkládání časových razítek do elektronického podpisu odchozích PDF dokumentů
- vkládání elektronických pečetí automaticky odesílaných dokumentů a transakčních protokolů
- vkládání LTV (Long Term Validation) podpisů (včetně CRL) do PDF dokumentů.
Identifikační údaje vybraného dodavatele vč. ceny sjednané ve smlouvě

Pořadí
nabídky

1.

Účastník
GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice I, Bílé
Předměstí, Čechovo nábřeží 1790, IČ 15049248
Ekonomický nejvýhodnější nabídka – jediná hodnotitelná nabídka.

Nabídková cena vč.
DPH

181.500,-- Kč

Účastníci zadávacího řízení
GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice I, Bílé
Předměstí, Čechovo nábřeží 1790, IČ 15049248

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice I, Bílé
Předměstí, Čechovo nábřeží 1790, IČ 15049248
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Netýká se
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Netýká se
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a oslovení jediného dodavatele je nezbytné z
důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví, a to k provozované elektronické
spisové službě.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
Netýká se
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Netýká se

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Netýká se
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se

