NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2022/024137/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka diskového souborového úložiště včetně poskytování podpory“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (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, instalace a zprovoznění technických
a programových prostředků pro ukládání a zpracování dat důležitých informačních
systémů zadavatele a dále vypracování dokumentace a zaškolení zaměstnanců
zadavatele v požadovaném rozsahu (dále jen „dílo“).
Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytování podpory:
a) technických prostředků a programových prostředků, které jsou nedílnou součástí
dodaných technických prostředků,
b) programových prostředků, které nejsou nedílnou součástí dodaných technických
prostředků.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě, která je uveřejněna
na profilu zadavatele.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena díla činí celkem 4 312 945,- Kč bez DPH, z toho cena prvního dílčího plnění činí
4 288 945,- Kč bez DPH, cena druhého dílčího plnění činí 24 000,- Kč bez DPH. Cena
za 60 měsíců podpory technických prostředků činí 94 170,- Kč bez DPH a cena
za 60 měsíců podpory programových prostředků, které jsou nedílnou součástí
technických prostředků, činí 44 111,- Kč bez DPH.
Paušální cena za podporu programových prostředků, které nejsou nedílnou součástí
technických prostředků, činí ročně 0,- Kč bez DPH (technické řešení takové
programové prostředky nezahrnuje).
Paušální cena za podporu technických prostředků a programových prostředků, které
jsou nedílnou součástí technických prostředků, po uplynutí 60 měsíců činí ročně
37 170,- Kč bez DPH.
Bližší specifikace cen je uvedena v příloze č. 8 smlouvy.
Smlouva
je
uveřejněna
na profilu
zadavatele
pod
odkazem:
https://ezak.cnb.cz/contract_display_864.html v oddílu „Veřejné dokumenty“.
II.

Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.

III. Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí
nabídek
1.

2.

3.

4.

5.

Účastník
3S.cz, s.r.o.
Eliášova 1055/25
616 00 Brno, Žabovřesky
IČO: 27683273
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4, Michle
IČO: 24207519
MHM Computer a.s.
U Pekáren č.o.4, čp. 1309
102 00 Praha 10, Hostivař
IČO: 00539422
SÍŤ, spol. s r.o.
Pražákova 702/12
709 00 0strava, Mariánské Hory
IČO: 60779420
Power Systems s.r.o.
V luhu 754/18
140 00 Praha 4, Nusle
IČO: 45797633

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH
4 599 906,-

5 531 601,-

5 543 260,-

5 868 000,-

9 713 145,-

6.

STORAGE ONE, a.s.
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5, Jinonice
IČO: 02301245

12 959 999,-

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
GAPP System, s.r.o.
Petržílkova 2565/23
158 00 Praha 5, Stodůlky
IČO: 60487291
Odůvodnění:
Zadavatel v rámci otevírání nabídek obdržených v zadávacím řízení zjistil, že nabídka
účastníka GAPP System, s.r.o., neobsahuje nabídkovou cenu veřejné zakázky. Zadavatel
v bodě 8.3. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky (dále jen „ZD“) stanovil
obligatorní náležitosti nabídky. Konkrétně v bodě 8.3.3. ZD byl uveden požadavek
na vyplněnou cenovou tabulku (Příloha č. 2 ZD).
Nabídka účastníka GAPP System, s.r.o., neobsahovala cenovou tabulku, ze které by
byla zadavateli známa jeho nabídková cena, ani nebyla uvedena jinde v nabídce
účastníka.
Z důvodu výše uvedeného zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl
o vyloučení výše uvedeného účastníka z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek veřejné zakázky.
V.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma účastníka:
IČO:

3S.cz, s.r.o.
Eliášova 1055/25, 616 00 Brno, Žabovřesky
společnost s ručením omezeným
27683273

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek byla jejich ekonomická výhodnost
dle § 114 odst. 2 zákona, hodnocená dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč
bez DPH.
Zadavatel rozhodl o výběru ekonomicky 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 veřejnou zakázku bez poddodavatelů.
VIII. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním:
Není relevantní.

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Není relevantní.
X.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Není relevantní.

XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.
XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.
XIII. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, včetně přijatých opatření:
U žádné z osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení nebo které mají nebo by
mohly mít vliv na jeho výsledek, nebyl střet zájmů zjištěn.
XIV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3 zákona:
Zadavatel požadavek na prokázání obratu nestanovil.
V Praze dne 8. března 2022

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

