ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

SLUŽBY PODPORY PROVOZU XML AKCELERÁTORU
Evidenční číslo veřejné zakázky zadavatele: VZ_2017_0052, č. j. SPCSS-03396/2017

Zadavatel:
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp. zn. A 76922
ID datové schránky: ag5uunk
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919
zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
ZZVZ
Oznamujeme Vám, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem „Služby podpory provozu
XML akcelerátoru“″ na základě provedeného hodnocení nabídek a posouzení nabídky rozhodl
o výběru dodavatele takto:
Dodavatelem byl vybrán následující účastník zadávacího řízení
Poř. č. nab. účastníka
zadávacího řízení

1.

Název

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Sídlo

V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO

14890992

Přílohou tohoto oznámení je zpráva o hodnocení nabídek a dále výsledek posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele.
Zadavatel využije práva dle § 53, odst. 5, uvedeného v článku 16 zadávací dokumentace k výše
uvedenému zadávacímu řízení, že oznámení o výběru dodavatel uveřejní na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění

1/2

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
VZ_2017_0052
Služby podpory provozu XML akcelerátoru“

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

Přílohy

V

1.

Zpráva o hodnocení nabídek

2.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Praze

Ing. Vladimír
Dzurilla

dne

Digitally signed by Ing.
Vladimír Dzurilla
Date: 2017.09.27 12:58:46
+02'00'

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel
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Název
zadavatele:

Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

Sídlo:

Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO:

03630919

Č. j.:

VZ_2017_0052

Zpráva o hodnocení nabídek
veřejné zakázky
„Služby podpory provozu XML akcelerátoru“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00000316“
Na hodnocení nabídek se podíleli následující členové komise a náhradníci členů komise / fyzické osoby:
Jméno a příjmení
Podpis
Judita Jamrichová
Jan Jiroušek
Helena Špačková
Hodnocení nabídek
Seznam hodnocených nabídek
Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, je uveden v následující tabulce.
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
IČO
nabídky
1.

IBM Česká republika, spol. s V parku 2294/4, Chodov, 148
14890992
r.o.
00 Praha 4

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním
Nabídky budou hodnoceny podle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti, tj. budou
hodnoceny podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný rozsah plnění. Nejvýhodnější
nabídkou v rámci tohoto kritéria hodnocení je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč (bez
DPH) za předpokládaný rozsah plnění.
Popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií
Vzhledem k tomu, že zadávacího řízení se zúčastnil pouze jeden dodavatel, zadavatel dle § 122, odst.
2 ZZVZ neprovedl hodnocení.
Výsledek hodnocení nabídek
Pořadové
Pořadí
číslo
Název
nabídky
nabídky
1.

1.

IBM Česká republika,
spol. s r.o.

Celkový počet bodů

Nabídková cena

100 %

3 840 000,00 Kč
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Složení komise
Jméno a příjmení

Podpis

Judita Jamrichová
Jan Jiroušek
Helena Špačková
Všichni členové komise podepsali Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů, které jsou součástí
dokumentace veřejné zakázky.
V Praze dne 20.09.2017
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VZ_2017_0052
Služby podpory provozu XML akcelerátoru
Přehled splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení IBM Česká republika, spol. s r.o.
Nabídka byla doručena dne 13.9.2017, doplnění kvalifikace na základě žádosti dne 22.9.2017
Prokázání základní způsobilosti dodavatele podle § 74 ZZVZ
Prokázáno
ANO/NE

Typ

Výpis z evidence rejstříku trestů fyzická osoba

ano

Kopie,
elektronická
forma

§ 74, odst. 1, písm.
a)

Výpis z evidence rejstříku trestů právnická osoba

ano

3

§ 74, odst. 1, písm.
b)

Potvrzení příslušného Finančního úřadu

ano

4

§ 74, odst. 1, písm.
b)

Čestné prohlášení - spotřební daň

ano

5

§ 74, odst. 1, písm.
c)

Čestné prohlášení

ano

P.č.

ZZVZ

Požadováno

1

§ 74, odst. 1, písm.
a)

2

Kopie,
elektronická
forma
Kopie,
elektronická
forma
Kopie,
elektronická
forma
Kopie,
elektronická
forma

6

§ 74, odst. 1, písm.
d)

Potvrzení příslušného OSSZ

ano

Kopie,
elektronická
forma

7

§ 74, odst. 1, písm.
e)

Výpis z OR - likvidace nebo čestné
prohlášení

ano

Kopie,
elektronická
forma

Výpis z evidence rejstříku trestů
fyzických osob - Martin Kotrus
Výpis z evidence rejstříku trestů
fyzických osob - Ing. Petr Havlík

Označení osoby, která doklad
vyhotovila
Štěrbová Adéla, notářská tajemnice
pověřená notářem, Krůta Jan - Notář
Štěrbová Adéla, notářská tajemnice
pověřená notářem, Krůta Jan - Notář

Výpis z evidence rejstříku trestů
právnických osob

Králová Lucie, notářská tajemnice
pověřená JUDr. Romanem Bláhou

06.09.2017

xxx

xxx

Potvrzení

Ing. Irena Roubalová, v z. odborný
rada

31.08.2017

xxx

xxx

Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
Česká republika, spol. s r.o.

13.09.2017

xxx

xxx

Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
Česká republika, spol. s r.o.

13.09.2017

xxx

xxx

Název dokladu

Datum
vyhotovení

Doplnění ze dne xxx - Označení osoby, která
datum vyhotovení doklad vyhotovila

17.08.2017
5.9.2017

xxx

xxx

Potvrzení o stavu nedoplatků na
pojistném na socální zabezpečení a Jitka Klozová, vedoucí oddělení
účtárny pojistného a dávek I. Pražské
příspěvku na státní politiku
zaměstanosti, penále a přirážce k správy sociálního zabezpečení
pojistnému

05.09.2017

xxx

xxx

Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

13.09.2017

xxx

xxx

Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
Česká republika, spol. s r.o.

Prokázání profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 ZZVZ
P.č.
8

9

Prokázáno
ANO/NE

Typ

Výpis z OR

ano

Živnostenský list (Platné oprávnění k
podnikání v oboru poskytování
software, poradenství v oblasti
informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a
webové portály)

ano

ZZVZ

Požadováno

§ 77, odst. 1

§ 77, odst. 2, písm.
a.

Název dokladu

Označení osoby, která doklad
vyhotovila

Datum
vyhotovení

Doplnění ze dne xxx - Označení osoby, která
datum vyhotovení doklad vyhotovila

Kopie,
elektronická
forma

Výpis z obchodního rejstříku

Králová Lucie, notářská tajemnice
pověřená JUDr. Romanem Bláhou

04.09.2017

xxx

xxx

Kopie,
elektronická
forma

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Králová Lucie, notářská tajemnice
pověřená JUDr. Romanem Bláhou

13.09.2017

xxx

xxx

Datum
vyhotovení
xxx

Doplnění ze dne xxx - Označení osoby, která
datum vyhotovení doklad vyhotovila
xxx
xxx

Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání profesní způsobilosti dodavatele
P.č.
9

ZZVZ

Požadováno

§78

nepožadováno

Prokázáno
ANO/NE
xxx

Typ
xxx

Označení osoby, která doklad
vyhotovila
xxx

Název dokladu
xxx
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VZ_2017_0052
Služby podpory provozu XML akcelerátoru
Přehled splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení IBM Česká republika, spol. s r.o.

Kvalifikace podle § 53 odst. 4 ZZVZ
P.č.

10

11

12

13

ZZVZ

Požadováno

§ 53 odst. 4 ZZVZ

seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem za
posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele; ze seznamu musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v
uvedeném období realizoval minimálně
2 významné služby, jejichž předmětem
byla implementace nebo podpora XML
akcelerátoru Datapower, a to v
minimálním celkovém objemu
realizovaných služeb 1 000 000,- Kč
bez DPH.

§ 53 odst. 4 ZZVZ

seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem za
posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele; ze seznamu musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v
uvedeném období realizoval minimálně
2 významné služby, jejichž předmětem
byla implementace nebo podpora XML
akcelerátoru Datapower, a to v
minimálním celkovém objemu
realizovaných služeb 1 000 000,- Kč
bez DPH.

§ 53 odst. 4 ZZVZ

jmenný seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné
zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v
jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci –
fyzických osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb pracovník v roli Technik Datapower

§ 53 odst. 4 ZZVZ

jmenný seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné
zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v
jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci –
fyzických osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb pracovník v roli Technik Datapower

Prokázáno
ANO/NE

Typ

Označení osoby, která doklad
vyhotovila

Název dokladu

Datum
vyhotovení

Doplnění - datum
vyhotovení

Označení osoby, která
doklad vyhotovila

Kopie,
elektronická
forma

Seznam významný služeb
poskytnutých dodavatele za
posledních 5 let před zahájením
Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
zadávacího řízení - Rozšíření
Česká republika, spol. s r.o.
infrasturktury IS ADIS, bjednatel
DNS a.s., cena více než 1 000 000,Kč bez DPH za část zakázky

13.09.2017

ANO

Kopie,
elektronická
forma

Seznam významný služeb
poskytnutých dodavatele za
posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení - Služby podpory Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
provozu XML akcelerátorů IBM
Česká republika, spol. s r.o.
Datapower, objedantatel SPCSS,
cena více než 1 000 000,- Kč bez
DPH za část zakázky

13.09.2017

xxx

xxx

ANO

Kopie,
elektronická
forma

Seznam techniků, kteří se budou
Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
podílet na plnění veřejné zakázky Česká republika, spol. s r.o.
Michal Bajer

13.09.2017

xxx

xxx

ANO

Kopie,
elektronická
forma

Seznam techniků, kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky Pavel Trávník

ANO
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xxx

xxx

Doplnění ze dne
22.9.2017 - doplnění
Daniel Drhoň
skutečného objednatele
zakázky

Doplnění ze dne
22.9.2017 - kompletní
doplnění pracovníka Daniel Drhoň
včetně dokladu o
dasaženém vzdělání

VZ_2017_0052
Služby podpory provozu XML akcelerátoru
Přehled splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení IBM Česká republika, spol. s r.o.

Kvalifikace podle § 53 odst. 4 ZZVZ
P.č.

14

ZZVZ

Požadováno

§ 53 odst. 4 ZZVZ

jmenný seznam techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné
zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v
jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci –
fyzických osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb pracovník v roli Expert Datapower

Prokázáno
ANO/NE

Typ

ANO

Kopie,
elektronická
forma

Označení osoby, která doklad
vyhotovila

Název dokladu

Seznam techniků, kteří se budou
Martin Kotrus, jednatel společnosti IBM
podílet na plnění veřejné zakázky Česká republika, spol. s r.o.
Jiří Melichna
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Datum
vyhotovení

13.09.2017

Doplnění - datum
vyhotovení

Označení osoby, která
doklad vyhotovila

Doplnění ze dne
22.9.2017 - kontaktní Daniel Drhoň
údaje objednatele

