NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2016/033396/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka 17 ks serverů platformy x86/x64“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení tuto písemnou zprávu.
I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím
(dále jen „servery“). Dodané servery musí splňovat veškeré požadavky kupujícího uvedené
v příloze č. 2 návrhu smlouvy. Ke každému ze serverů je prodávající povinen dodat
asistenční CD/DVD se software komunikující v českém či anglickém jazyce, nebo
zpřístupnit na internetu odkaz(y), ze kterého půjde potřebný software stáhnout a uložit na
optické médium, předmětný software může být případně uložen na jiném paměťovém nosiči
přímo v serveru.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena za plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 2 383 178,16 Kč bez
DPH.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení.
III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
akciová společnost
27675645
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DIČ:

CZ27675645.

IV. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Uchazeč
C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno
IČO 27675645
AB plus CZ s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1b
170 00 Praha 7
IČO 25168860

Nabídková cena v Kč
bez DPH
2 383 178,16
cena rozhodná pro
hodnocení po 15%
snížení:
2 025 701,44
2 653 160
cena rozhodná pro
hodnocení po 15%
snížení:
2 255 186

Z + M Partner s.r.o.
Valchařská 3261/17
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO 26843935
IT assistance s.r.o.
Štěpánská 616/20a
110 00 Praha 1
IČO 26473054

2 160 680,-

2 698 451,-

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z uchazečů.
VI. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.

VII.Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena byla jako nejvhodnější
vybrána nabídka společnosti C SYSTEM CZ, a.s.
V Praze dne 18. března 2016

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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