NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Písemná zpráva zadavatele
V Praze dne 20. května 2013
Č.j.: 2013-1816-420

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

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

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Obnova UPS na ústředí ČNB“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výše uvedené podlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení, sepsal tuto písemnou zprávu.

I.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výměna tří stávajících nepřerušitelných zdrojů elektrické
energie – UPS (320 kVA) napájených z rozváděče RGS1, tvořících jeden systém záložního
napájení, za tři nové UPS. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vypracování
realizační projektové dokumentace, zaškolení pracovníků zadavatele, provádění
profylaktických prohlídek po dobu záruky a odstraňování mimozáručních vad v záruční
době.
Cena dodávky (celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS)
sjednaná ve smlouvě činí 2 456 531,- Kč bez DPH.
Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky sjednaná ve smlouvě činí 40 920,- Kč bez
DPH. V ceně prohlídky jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s jejím
provedením včetně nákladů na dopravu.
Cena mimozáručních oprav sjednaná ve smlouvě bude stanovena jako součin skutečně
odpracovaného času a hodinové sazby, která činí v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.)
960,- Kč/hod. bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) 1 240,- Kč/hod. bez DPH
a ve dnech pracovního volna a ve svátcích 1 670,- Kč/hod. bez DPH. K ceně opravy bude
účtováno paušální dopravné, které činí v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.) 3 000,- Kč
bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) 5 000,- Kč bez DPH a ve dnech
pracovního volna a ve svátcích 8 000,- Kč bez DPH.
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II.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:

III.

PRONIX s.r.o.
U Kněžské louky 28/2145, 130 00 Praha 3
společnost s ručením omezeným
48027944

Identifikační údaje všech uchazečů včetně jejich celkových nabídkových cen
a celkových nákladů (tj. hodnoty kritéria „H“) – v Kč bez DPH:

Uchazeč
PRONIX s.r.o.
U Kněžské louky 28/2145, 130 00 Praha 3
IČO 48027944
ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
IČO 64948251
ELTECO – UPS s.r.o.
Televizní 2616, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO 48393649
POWERBRIDGE spol. s r.o.
Vintrovna 262, 664 41 Popůvky
IČO 25547194
Firstpower a.s.
Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
IČO 28386191

Celková
nabídková
cena

Celkové náklady
(hodnota kritéria „H“)

2 599 161,-

8 490 874,20

2 563 685,-

8 743 716,10

3 047 750,-

9 942 308,00

2 933 740,-

10 505 218,20

2 960 210,-

10 581 830,50

Poznámka: Celková nabídková cena je součtem celkových pořizovacích nákladů na dodávku, instalaci
a zprovoznění UPS, celkových nákladů na profylaktické prohlídky po dobu záruky a ceny mimozáručních
oprav. Celkové náklady (hodnota kritéria „H“) je součtem celkové nabídkové ceny a nákladů na
energetické ztráty za 9 let.

IV.

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
s uvedením odůvodnění vyloučení:
Během posuzování a hodnocení nabídek nebyly vyřazeny žádné nabídky, neboť po
vyžádaných doplněních všechny nabídky splnily zákonem a zadavatelem požadované
náležitosti pro realizaci veřejné zakázky.
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V.

Odůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení byla
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria:
1. Celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS v Kč bez DPH.
2. Náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH.
3. Celkové náklady na profylaktické prohlídky po dobu záruky v Kč bez DPH.
4. Odstraňování mimozáručních vad v Kč bez DPH.
Nabídky dodavatelů byly hodnoceny podle výsledného kritéria „H“ (s cenou v Kč bez
DPH), které vyjadřovalo následující matematický vztah mezi výše uvedenými dílčími
kritérii, tedy:
„H“ = Celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS v Kč bez
DPH + náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH + celkové
náklady na profylaktické prohlídky po dobu záruky v Kč bez DPH + odstraňování
mimozáručních vad v Kč bez DPH
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle
uvedeného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší hodnotou výsledného
kritéria „H“.
Žádná část veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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