NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze dne 13. srpna 2021
Č. j.: 2021/083809/CNB/420

OZNÁMENÍ A ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel veřejné zakázky „Výměna výkonových prvků v budovách ČNB v Hradci Králové,
Plzni, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích“, části C): Výměna výkonových prvků
v budově ČNB v Českých Budějovicích zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“),
tímto v souladu s § 50 zákona oznamuje, že
ROZHODUJE
o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Dodavatel
PRONIX s.r.o.
U Kněžské louky 28 č.p. 2145
130 00 Praha 3
IČO: 480 27 944

IČO

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH

48027944

419.544,-

Výsledné pořadí nabídek:
Pořadí
nabídek
1.

2.

Dodavatel
PRONIX s.r.o.
U Kněžské louky 28 č.p. 2145
130 00 Praha 3
IČO: 480 27 944
ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
IČO: 649 48 251

IČO

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH

480 27 944

419.544,-

649 48 251

500.235,55
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Odůvodnění výběru dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek v části C) veřejné zakázky byla jejich ekonomická
výhodnost dle § 114 odst. 2 zákona, hodnocená dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez
DPH. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla dle výše uvedeného hodnotícího kritéria v části
C) veřejné zakázky vyhodnocena nabídka účastníka PRONIX s.r.o., IČO: 48027944 s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
 originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů k prokázání základní způsobilosti
dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona ze
dne 12. 7. 2021;
 originál seznamu významných dodávek k prokázání technické kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ze dne 6. 8. 2021.
2. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií u požadované profesní
způsobilosti a technické kvalifikace (požadavky na prokázání profesní způsobilosti jsou
definovány v bodě 7.2 zadávací dokumentace a požadavky na prokázání technické kvalifikace
jsou definovány v bodě 7.3 zadávací dokumentace); vybraným dodavatelem bylo předloženo
následující:
-

originál seznamu významných dodávek ze dne 6. 8. 2021, kde jsou uvedeny následující
skutečnosti k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
 identifikace objednatele a kontaktní osoba: ČEZ ICT Services, a.s., p. Bíbus; předmět
významné dodávky a její rozsah: Realizace non-IT infrastruktury datového centra
včetně dodávky výkonových prvků rozvaděčů; cena významné dodávky v Kč bez
DPH: více než 300 000 Kč za dodávku výkonových prvků rozvaděčů z celkové ceny
dodávky; doba poskytnutí významné dodávky: 4/2018-3/2019;
 identifikace objednatele a kontaktní osoba: TTC TELEPORT, s.r.o., p. Majer; předmět
významné dodávky a její rozsah: Realizace non-IT infrastruktury datového centra TTC
(Modul 6), včetně dodávky výkonových prvků rozvaděčů; cena významné dodávky
v Kč bez DPH: více než 300 000 Kč za dodávku výkonových prvků rozvaděčů
z celkové ceny dodávky; doba poskytnutí významné dodávky: 9/2020-2/2021.

-

originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 12. 7. 2021, kde je uvedeno
následující k prokázání profesní způsobilosti dle 77 odst. 2 písm. a) zákona:
 živnostenské oprávnění pro živnost „Projektování elektrických zařízení“, „Montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ a „Výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“.
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Poučení:
Námitky proti úkonu oznamovanému v tomto dokumentu, který je zadavatel povinen podle zákona
uveřejnit,
musí
být
zadavateli
doručeny do 15 dnů od
jeho uveřejnění
(§ 242 odst. 2 zákona). Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí
o výběru dodavatele uzavřít s dodavatelem smlouvu (§ 246 odst. 1 zákona).

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Václav Albrecht, LL.M.
ředitel odboru regionální podpory

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Příloha:
Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek a výběru dodavatele
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