OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“))
Identifikace veřejné zakázky:
Webové stránky Národního divadla (software) a s nimi spojené služby pro zajištění jejich
implementace, provozu, správy, údržby a rozvoje
(dále jen „VZ“)

Zadavatel:
Národní divadlo
se sídlem:
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
IČ:
00023337
Zastoupený:
prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto v souladu s § 50 a § 123 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka
byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka Účastníka č. 2 SYMBIO Digital, s.r.o., se sídlem
Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 17000, IČ: 26492407.
V souladu s § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:
1.

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

2.

SYMBIO Digital, s.r.o.
Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ
17000
společnost s ručením omezeným
26492407
CZ26492407

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele

Nabídka účastníka SYMBIO Digital, s.r.o byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Odůvodnění výběru je obsaženo ve Zprávě o hodnocení nabídek, která je přílohou tohoto Oznámení o
výběru dodavatele.
V souladu s § 123 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:
3.

Zprávu o hodnocení nabídek

Zpráva o hodnocení nabídek tvoří přílohu tohoto Oznámení o výběru dodavatele.
4.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
a) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
b) Rozhodné údaje pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
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Obchodní firma:

SYMBIO Digital, s.r.o.
Sídlo:
Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 1040/14,
PSČ 17000
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
26492407
DIČ:
CZ26492407
Náležitosti podání nabídky
Nabídka doručena ve stanovené lhůtě.
ANO (7.5.2019 ve 22:11:16)
Nabídka je autentická.
ANO
S nabídkou nebylo před jejím otevřením
NE
manipulováno.
Jednotlivé kvalifikační předpoklady:

Splnění kvalifikačních předpokladů:

Základní kvalifikační předpoklady
čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů

základních

ANO

výpis z evidence rejstříku trestů
potvrzení finančního
daňových nedoplatků

úřadu

ANO (nahrazeno čestným prohlášením)
o

neexistenci

ANO (nahrazeno čestným prohlášením)

potvrzení o neexistenci nedoplatků na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení

ANO (nahrazeno čestným prohlášením)

Profesní kvalifikační předpoklady
výpis z obchodního rejstříku

ANO

doklad o oprávnění k podnikání

ANO - doloženo dodatečně

Technické kvalifikační předpoklady
Seznam významných služeb
Tvorba online rezervačního systému
dopravce Leo Express – leoexpress.com
Finanční objem: více než 3 mil. Kč
Doba plnění: 2017-2019
Objednatel: Leo Express Global a.s.

Realizace minimálně 2 služeb (z veřejného či
soukromého sektoru v ČR i mimo ČR), jejichž
předmětem byla tvorba/rozvoj webu (povinně),
správa, podpora a udržování webu včetně
hostingu (fakultativně), a to ve finančním objemu
alespoň 1 500 000 Kč bez DPH za každou
službu.

pro

Tvorba kulturního a módního webového portálu
Vogue.cz
Finanční objem: více než 3 mil. Kč
Doba plnění: 2018-2019
Objednatel: V24 Media s.r.o.

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky
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Stanislava Šremrová
Délka praxe: 8 let
Prokazovaná zkušenost: Vedení projektu vývoje
webových stránek a mobilní aplikace Leo
Express
Životopis: ANO
ČP o zapojení do týmu: ANO
Doklad o vztahu k dodavateli: ANO

Vedoucí týmu
• 5 let praxe v oblasti vedení projektu
vývoje a implementace software
• znalost webových a ICT technologií

Marcel Papp
Délka praxe: 8 (UX)
Prokazovaná zkušenost: UX strategie a
doporučení pro sazka.cz (2019), Avast (2016),
Kentico (2014), Pražské jaro, www.cec.cz
(2019)
Životopis: ANO
ČP o zapojení do týmu: ANO
Doklad o vztahu k dodavateli: ANO

Člen týmu
• 5 let praxe v oblasti vývoje software
a/nebo technické podpory software
• znalost webových a ICT technologií

Martin Cajthaml
Délka praxe: 18 let (ICT vývoj)
Prokazovaná zkušenost: vývoj webů (pražské
jaro, leo express, Vogue)
Životopis: ANO
ČP o zapojení do týmu: ANO
Doklad o vztahu k dodavateli: ANO

Člen týmu
• 5 let praxe v oblasti vývoje software
a/nebo technické podpory software
• znalost webových a ICT technologií

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
na profilu zadavatele.
Přílohy:
-

Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru

V Praze, dne 3.6.2019
Mgr. Lukáš Kohout, advokát
osoba pověřená zadavatelem
podepsal
Mgr. Lukáš Digitálně
Mgr. Lukáš Kohout
Datum: 2019.06.03
Kohout
15:45:38 +02'00'
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