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Modernizace, konektivita a transparentnost informačních
systémů v Milevsku
- výzva k podání nabídky Důvodová zpráva
Předkládáme Vám návrh na provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace,
konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku“. Na tuto akci již bylo vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Informace
o projektu byly RMM předloženy dne 19.07.2017, kde RMM svým Usnesením č. 281/17
rozhodla o podání žádosti o dotaci a o finanční spoluúčasti města na této akci.
Zadávací řízení bude provedeno elektronicky, dle Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, otevřeným nadlimitní řízením. Realizace akce musí být dokončena do 31.12.2018.
S ohledem na financování akce z dotace a časovou tíseň OKU doporučuje provést hodnocení
nabídek bez využití e-aukce.
Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři části:





Část I.: Optimalizace technologického centra a aplikace
Část II.: Elektronická úřední deska
Část III.: Elektronická pokladna
Část IV.: Kiosek pro vyvolávací systém

Předpokládané náklady na akci jsou ve výši 5 979 376 Kč bez DPH, 7 235 045 Kč vč. DPH.
Dotace bude ve výši 90% ze způsobilých výdajů projektu.
Dne 26.3.2018 byla zadávací dokumentace odeslána poskytovateli dotace, k tzv. předběžné
kontrole – jedná se o povinnost příjemců dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. V
Usnesení týkající se souhlasu se zadávací dokumentací je tak uvedeno „v upraveném znění“ a
to kvůli možnosti, že budou ze strany poskytovatele dotace požadovány změny v zadávací
dokumentaci.
Výzva bude zveřejněna na úřední desce a profilu zadavatele.
Návrh na složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek:
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města
Mgr. Tomáš Motal, QCM – administrátor VZ
Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice MěÚ
Ing. Zdeněk Jánský, OKU - informatik
Ing. Jana Huptychová, OISM – projektová manažerka
Náhradníci:
Ing. Ivan Radosta – starosta města
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Mgr. Jana Sadílková, QCM – zástupce administrátora VZ
Bc. Ivana Peterková, OKU - personalistka
Lukáš Klouda, OKU - informatik
Jaroslava Procházková, OISM – projektová manažerka
Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, Ing. Zdeněk Jánský, 27.03.2018
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