V Praze dne 16. října 2019
č. j. SPH 2705/2019

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
dne 7. října 2019 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), týkající se výběru zhotovitele pro vytvoření a provozování webu pro summit V4 ze
strany Správy Pražského hradu (dále jen „SPH“).

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:

1)

Společnost Web4ce, s.r.o. byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny v rámci

poptávkového řízení. Vzhledem k předpokládané hodnotě nebyla tato veřejná zakázka
zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, avšak za přísného dodržení povinnosti dodržovat zásady uvedené v § 31,
resp. v § 6 tohoto zákona. Hodnotícím kritériem byla nejnižší cena za dodávku a rok provozu
při splnění minimálních požadovaných technických parametrů. Výběrové řízení provedl
Odbor informačních technologií SPH dle pokynů Odboru protokolu Kanceláře prezidenta
republiky (dále jen „KPR“). Nabídky posuzoval ředitel Odboru IT SPH.
2)

Výběrové řízení bylo dvoukolové. V prvním kole bylo osloveno celkem 10 firem s

žádostí o předložení indikativní nabídky dle předložených minimálních technických
požadavků. V druhém kole proběhlo skupinové jednání se třemi nejlevnějšími uchazeči z
prvního kola, kde měli všichni pozvaní uchazeči možnost předložit řediteli Odboru protokolu
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KPR upřesňující dotazy k požadovaným funkcím a designu. Následně byli uchazeči vyzváni k
předložení závazné nabídky dle zjištěných informací.
3)

V prvním kole tržní konzultace byly osloveny firmy: ArtFocus, FG Forrest, a.s., Inevio

s.r.o., Macron Software, spol. s r.o., MHServis.cz, Pixelmate, s.r.o., SHOPEA.CZ, s.r.o.,
Breezy, s.r.o. – Solidpixels., Web4ce, s.r.o. a Webnode CZ s.r.o.
•

Firma FG Forrest, a.s. se omluvila z kapacitních důvodů

•

Firma Webnode CZ s.r.o. se omluvila s informací, že neposkytuje všechny
požadované funkcionality

•

Firmy MHServis.cz a ArtFocus nabídku nepředložily

•

Firma Macron Software, spol. s r.o. – 740 000 Kč bez DPH

•

Firma SHOPEA.CZ, s.r.o. – 396 000 Kč bez DPH

•

Firma Pixelmate, s.r.o. – předložen rámcový odhad až cca 400 000 Kč bez DPH

•

Firma Breezy, s.r.o. – Solidpixels. – 225 000 Kč bez DPH

•

Firma Inevio s.r.o. – 190 000 Kč bez DPH

•

Firma Web4ce, s.r.o. – 185 000 Kč bez DPH

V druhém kole byly předloženy závazné nabídky od těchto dodavatelů:
•

Web4ce, s.r.o. – 184 000 Kč bez DPH

•

Inevio s.r.o. – 190 000 Kč bez DPH

•

Breezy, s.r.o. – Solidpixels. – 194 680 Kč bez DPH

4)

Cena byla stanovena na základě předložených indikativních nabídek vzešlých z

prvního kola tržní konzultace.

S pozdravem,
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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