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Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„HW a SW podpora diskových polí Sun StorageTek ST9985V“
Na základě ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel vyhotovil k výše uvedené
veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení a zveřejněné dne 7. listopadu 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 498160 písemnou zprávu, která
obsahuje :
a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve
smlouvě :
• Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČ : 00007064, zastoupená ředitelem odboru centrálních informačních systémů
Ing. Františkem Varmužou.
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborných služeb pro zabezpečení
technické podpory HW a SW výpočetní technologie SUN Microsystems informačních
systémů celostátních správních evidencí.
• Smlouva byla uzavřena dne 27. února 2015 s vybraným uchazečem - společností
Simac Technik ČR, a.s. se sídlem Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5 v částce
13 575 520 Kč bez DPH s plněním od 1. března 2015 do 31. prosince 2018.
b) Zvolený druh zadávacího řízení :
Otevřené řízení - § 21 odst. 1 písm. a) zákona.
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c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele :
Simac Technik ČR, a.s., Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5, IČ: 630 79 496.
Nabídka
vybraného
dodavatele
splnila
zadávací
podmínky
a odpovídá požadavkům uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Celková nabídková cena uvedená ve smlouvě byla přepočtena k termínu
1. 3. 2015, neboť celková nabídková cena z nabídky byla uvedena od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2018.
Hodnocení bylo provedeno podle stanoveného hodnotícího kritéria - nejnižší
nabídkové ceny pro zadání veřejné zakázky podle § 78 odst.1 písm. b) zákona.
d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu :
• nabídka č. 1 – Com-Sys TRADE spol. s r.o., Jagellonská 19, 130 00 Praha 3, IČ: 262
98 953 s celkovou nabídkovou cenou 14 246 400 Kč bez DPH, tj.
s 21 % DPH 17 238 144 Kč;
•

nabídka č. 2 – Simac Technik ČR, a.s., Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5,
IČ: 630 79 496 s celkovou nabídkovou cenou 14 165 760 Kč bez DPH Kč, tj. s 21 %
DPH 17 140 569,60 Kč;

•

nabídka č. 3 – Techniserv IT, spol. s r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, IČ: 262 98 953 a
celkovou nabídkovou cenou 14 280 000 Kč bez DPH Kč, tj. 17 278 800 Kč s 21%
DPH.
Uvedené nabídkové ceny jsou celkové nabídkové ceny za období od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2018. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena na období od
1. 3. 2015 do 31. 12. 2018 v částce 13 575 520 Kč bez DPH, tj. s DPH částka
16 426 379,30 Kč.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti :
Uchazeči nebyli vyloučeni.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení :
Nedošlo k takovému vyloučení.
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g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednací řízení
bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita :
Nebylo použito tyto druhy řízení.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno :
Předmětné zadávací řízení nebylo zrušeno.
i) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění :
1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této
doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.
Veřejná zakázka nebyla zadána v oblasti obrany a bezpečnosti státu.

Ing. František Varmuža
zadavatel
podepsáno elektronicky
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