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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  13             dne 27.06.2018                               OKU131802R 

Město blíže k občanům 
- výzva k podání nabídky – 

 

 

Důvodová zpráva 

RMM svým Usnesením č. 180/18 ze dne 30.05.2018 zrušila nadlimitní veřejnou zakázku  

„Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku“ a to zejména 

vzhledem k ekonomicky nepřijatelné nabídce na první část zakázky (optimalizace technologického 

centra a aplikace) a současně časové tísni související s termíny pro nadlimitní veřejné zakázky a 

pevně stanovenými termíny realizace projektu.  

 

Součástí původní zakázky bylo i pořízení elektronické úřední desky, elektronické poklady a kiosku 

pro vyvolávací systém. RMM je nyní předkládán návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Město blíže k občanům“ jejíž součástí bude pořízení právě těchto tří položek. Pořízení el. úřední 

desky, el. pokladny a nového kiosku pro vyvolávací systém je pro město přínosné zejména z hlediska 

zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb směrem k cílovým skupinám, občanům. Úroveň 

poskytovaných veřejných služeb města Milevska se díky této implementaci za současného 

respektování zásad trvale udržitelného rozvoje a posunu chodu veřejné správy Milevska posune na 

vyšší úroveň. To bude zároveň znamenat postupné naplňování Strategického rozvoje veřejné správy 

České republiky.  

 

Elektronická úřední deska: přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi 

hlavní přínosy patří možnost nepřetržité elektronické komunikace s občany. Snadný přístup k 

informacím, standardizace formátů jejich zveřejňování či intuitivní ovládání aplikace včetně rychlého 

přehledu nových dokumentů.  
 

Elektronická pokladna: vhodně doplňuje pokladnu s obsluhou, sjednocuje místo pro výběry a 

rozšiřuje ekonomický systém městského úřadu. Zařízení jednoduchým, moderním a intuitivním 

způsobem umožňuje mimo jiné výběry poplatků a plateb od občanů města a klientů městského úřadu. 

 

Vyvolávací systém: modernizace stávajícího vyvolávacího systému umožní zlepšení funkcionalit, 

jež budou mít pro občany města Milevsko jednoznačný přínos. Tato inovace umožní občanům online 

objednání na přepážku při řešení jejich cestovních, občanských či řidičských dokladů, díky čemuž 

dojde k výrazné úspoře času, který lidé dosud trávili nežádoucím čekáním na úřadě.  

 

Veřejná zakázka bude rozdělena na tři části: 

 

 Část I.: Elektronická úřední deska 

 Část II.: Elektronická pokladna 

 Část III.: Kiosek pro vyvolávací systém 

 

V rozpočtu města je v tuto chvíli 879 tis. Kč, které byly připraveny jako vlastní podíl k dotaci. Z této 

částky by bylo možné zafinancovat velkou část nákladů na tuto akci (dle předpokladu bude po veřejné 

zakázce potřeba do rozpočtu doplnit cca 312 tis. Kč). Celkové odhadované náklady na tuto akci jsou 

ve výši 985 tis. bez DPH.  

 

Návrh firem, které budou obeslány k předložení nabídky: 

1. SPOMONT Brno, spol. s r. o., Křenová 64, 602 00 Brno, IČ: 15548341,  

    spojmontbrno@spojmontbrno.cz 

2. Payment 4U, a. s., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČ: 05256666, office@payment4u.eu  
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3. Ki-Wi Digital s. r. o., Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČ: 27816451, info@ki-wi.cz 

4. Kadlec elektronika s. r. o. Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno, IČ: 25518402,  

    info@kadlecelektro.cz 

5. TETRONIK v. d. Terezín, Prokopa Holého 183, 411 55 Terezín, IČ: 00483389 

    tetronik@tetronik.cz 

 

Vzhledem k delším výrobním lhůtám jednotlivých zařízení OKU doporučuje, pro úsporu času, 

provést hodnocení nabídek bez využití e-aukce. Výzva bude zveřejněna na úřední desce a profilu 

zadavatele. 

 

Návrh na složení hodnotící komise: 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města 

Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice MěÚ 

Ing. Zdeněk Jánský, informatik 

Lukáš Klouda, informatik 

 

Náhradníci: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města 

Ing. Jana Huptychová, OISM – projektové řízení 

 

OKU doporučuje RMM výše uvedený záměr schválit, je v souladu s rozpočtem. 
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