Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ15/2018 - II s názvem: „Analytika vysílání“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodání systému pro zvukovou analýzu včetně podpory, který
rozpracovává vysílání / zvukový záznam na úseky, jež identifikuje, označuje, přiřadí práva k užívání tak,
aby bylo možné k jednotlivým úsekům přistupovat napřímo. Vybraný dodavatel zajistí podporu a vývoj
systému po dobu trvání této zakázky. Podrobný popis plnění (projektu) je uveden v příloze č. 6 –
Technická specifikace zadávací dokumentace.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
9.100.000,- Kč bez DPH
4. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě o dílo:
3.000.000,- Kč bez DPH.
5. Cena vyhrazené změny závazku na základě rámcové dohody:
2.100.000,- Kč bez DPH.
6. Nejnižší nabídková cena na základě provedeného hodnocení za celou veřejnou zakázku:
5.100.000,- Kč bez DPH.
7. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Zadavatel využil otevřeného nadlimitního řízení podle § 56 ZZVZ na služby.
8. Označení účastníků zadávacího řízení:


SpeechTech s.r.o., Hodonínská 16, 323 00 Plzeň, IČO: 25247930



eMan s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 27203824



Blindspot Solutions s.r.o., Břežánecká 758/2, 158 00 Praha, IČO: 02758784

9. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.

10. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
SpeechTech s.r.o., Hodonínská 16, 323 00 Plzeň, IČO: 25247930
11. Odůvodnění výběru výše uvedeného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická
výhodnost nabídek byla stanovena na základě kombinace nejnižší nabídkové ceny (50 %) a kvality, resp.
konceptu řešení předmětu plnění (50 %). Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na základě provedeného
hodnocení, kdy vybraný dodavatel získal v součtu nejvyšší bodové ohodnocení.

V Praze
Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek

