NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Č.j.: 2019/105717/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Aplikační rozhraní pro třetí strany pro elektronický přístup k účtům
klientů ČNB a předání platebních příkazů bance klienta dle směrnice
PSD 2“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.
I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Česká národní banka
Sídlo:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní, a Ing. Milanem
Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace API (Application Programming
Interface) odpovídající směrnici PSD 2 (Payment Service Directive 2).
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací
dokumentace - Návrh smlouvy, včetně jejích příloh.
Ceny sjednané ve smlouvě:
Cena za dodávku a implementaci programového vybavení API podle čl. I odst. 1
smlouvy činí 800 000 Kč bez DPH.
Cena za zaškolení administrátorů dle čl. I odst. 3 smlouvy činí 10 000 Kč bez DPH.
Cena za služby podpory dle čl. IV smlouvy je stanovena paušálně a činí ročně
320 000 Kč bez DPH.

Cena za služby budoucího rozvoje podle článku V smlouvy je stanovena na základě
hodinové sazby ve výši 250 Kč bez DPH.
II. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.
III. Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí
nabídek

1.

2.

3.

Účastník

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

Wultra s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČO: 03643174
Banking Software Company s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
IČO: 00549533
Cleverlance Enterprise Solutions a.s.
Voctářova 2500/20a
180 00 Praha 8
IČO: 27408787

2 410 000,-

6 656 500,-

6 897 500,-

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

V. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:

Wultra s.r.o.
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
společnost s ručením omezeným
03643174

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek byla jejich ekonomická výhodnost
dle § 114 odst. 2 zákona, hodnocená dle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč
bez DPH.

Zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka, jehož nabídka byla
podle výše uvedeného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
VII.Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Dodavatel bude plnit bez poddodavatelů.
VIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.
IX. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné
zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.
V Praze dne 4. října 2019
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

