PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení
Zadavatel ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Osoba oprávněná jednat ve
Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních činností
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Zajištění systémové, technické podpory aplikací
PROLAND, DMT Atlas a metodické podpory VFP
SZ SPU 489782/2019 / SPU 061629/2020

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění licenční a systémové
podpory aplikací PROLAND a DMT Atlas a dalších nadstaveb a rozvoje aplikací formou ad
hoc služeb včetně školení.
Systémová a technická podpora softwarových produktů zahrnuje:
- dodávky veškerých aktualizací daného software včetně dodávky nových verzí software
v min. počtu licencí 300 ks plovoucích a 100 ks portable SW PROLAND, a 5ks licencí SW
DMT Atlas, včetně dalších nadstaveb a speciálních aplikací,
- zajištění a přípravu aktualizace dat z ČÚZK v měsíčním cyklu, včetně připojení příslušných
dat do aplikací,
- podporu výměnného formátu pozemkových úprav (VFP) v rámci legislativních změn
a následné úpravy funkcionality programového vybavení dle požadavků (řešených formou ad
hoc), průběžná odborná pomoc uživatelům
- telefonickou nebo písemnou (email) technickou podporu uživatelů k funkcím a použití
software, diagnóze a řešení problémů,
- odstraňování vad programového vybavení,
- školení pracovníků v užívaném programovém vybavení,
- správu licenčního serveru na SPÚ.
Metodická podpora zahrnuje:

- analýzu požadavků na změny VFP (vyvolané výměnným formátem katastru VFK),
- zajištění souladu s platnou legislativou ČR a vnitřními předpisy SPÚ,
- řešení stavů souvisejících s přejímkami dat o pozemkových úpravách,
- návrh řešení problematických stavů včetně zajištění organizace ověřovacího provozu
navrhovaných změn a následného vyhodnocení jako podkladu pro případné rozhodnutí SPÚ
o změně definice VFP nebo metodického pokynu, a účast Poskytovatele na pravidelných
měsíčních jednáních svolávaných Objednatelem.
Služba ad-hoc (na základě písemné objednávky) zahrnuje:
dodání pracovní kapacity lidských zdrojů pro řešení ad-hoc úkolů souvisejících
s poskytováním služeb nad rámec paušálních služeb,
-

Poskytování součinnosti v rámci procesů „Projektového řízení“,

-

Školení pracovníků v užívaném programovém vybavení

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 5 116 588,00 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Do konce lhůty pro podání nabídek byla přijata pouze 1 elektronická nabídka dodavatele:
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

GEPRO spol. s r. o.
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 77/52, PSČ 150 00
Společnost s ručením omezeným
44851529
5 116 588,00

5. Označeni všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEPRO spol. s r. o.
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 77/52, PSČ 150 00
Společnost s ručením omezeným
44851529

Odůvodnění výběru:
Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel elektronickou nabídku pouze od jednoho dodavatele,
v zadávacím řízení je pouze jediný účastník řízení, hodnocení nabídek nebylo provedeno
(§122 odst. 2). Vybraný dodavatel splnil základní způsobilost, profesní způsobilost, technickou
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kvalifikaci i ostatní podmínky účasti v požadovaném rozsahu. Vybraný dodavatel tedy splnil
všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídková cena je pro zadavatele
akceptovatelná.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud nebylo
uvedeno v zadávací dokumentaci)
Zakázku není vhodné dělit na části.

V Praze dne 26. 2. 2020

………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
Ředitel Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad
v. z. Ing. Lenka Tůmová
zástupkyně ředitele Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad
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