PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)
název veřejné zakázky

PÁSKOVÉ KNIHOVNY PRO ZÁLOHOVÁNÍ A ARCHIVACI
Zadavatel:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

VZ2020059

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. SPCSS-01055/2021

Druh veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ
a dle § 131 a násl. ZZVZ.
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Písemná zpráva zadavatele
VZ2020059

Páskové knihovny pro zálohování
a archivaci

1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek páskových knihoven s příslušenstvím,
páskových médii a poskytování podpory dle specifikace uvedené v přílohách zadávací dokumentace
č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu plnění a v příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody, a to
včetně instalace, implementace a konfigurace potřebných k řádnému a plnohodnotnému užívání.
Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také podpora dodaného zařízení na dobu
7 (sedm) let od data akceptace plnění Zadavatelem.

2

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude stanovena na základě prováděcích smluv na
Dodávky páskových knihoven pro zálohování a archivaci a na Poskytování podpory dle požadavků
zadavatele v průběhu trvání Rámcové dohody na dodávku páskových knihoven a související služby
uzavřené s vybraným dodavatelem, GC System a.s., Špitálka 113/41, 602 00 Brno,
IČO: 64509826.
Jednotkové ceny jsou stanoveny v Rámcové dohodě na dodávku páskových knihoven a související
služby,
která
je
uveřejněna
v Registru
smluv,
viz
adresa
záznamu
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/ 15430923.

3

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení dle § 56 a dle § 131 a násl. ZZVZ.

4

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové Název / obchodní firma /
jméno a příjmení účastníka
číslo
zadávacího řízení
nabídky

5

Sídlo

IČO

1.

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18
170 00 Praha

25618067

2.

GC System a.s.

Špitálka 113/41
602 00 Brno

64509826

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Pořadové Název / obchodní firma /
jméno a příjmení účastníka
číslo
zadávacího řízení
nabídky
1.

TOTAL SERVICE a.s.

Sídlo
U Uranie 954/18
170 00 Praha
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IČO
25618067

Písemná zpráva zadavatele
VZ2020059

Páskové knihovny pro zálohování
a archivaci

Účastník zadávacího řízení č. 1, byl ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu změny celkové
nabídkové ceny z 15 869 882,00 Kč bez DPH na 17 398 772,00 Kč bez DPH, čímž účastník porušil
ustanovení § 46 odst. 2 a odst. 3 ZZVZ. Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení v souladu
§ 48 odst. 2, písm. b) ZZVZ, protože nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo
doplněny údaje na základě žádosti podle § 46 ZZVZ.

6

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová
dohoda, včetně odůvodnění jejich výběru
Pořadové
číslo
nabídky
2.

Obchodní firma / jméno a příjmení
účastníka zadávacího řízení/IČO

Sídlo

GC System a.s.

Špitálka 113/41

IČO: 64509826

602 00 Brno

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení zůstal pouze jediný účastník zadávacího řízení, hodnoticí
komise hodnocení nabídek neprovedla v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ. Nabídka účastníka zadávacího
řízení byla vyhodnocena jako cenově přijatelná při splnění všech zákonných požadavků a požadavků
zadavatele.
Smlouva s vybraným dodavatelem, společností GC System a.s., byla uzavřena dne
05.02.2021.

7

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi

Na plnění předmětu veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé.

8

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem, byla-li použita; odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění, bylo-li použito; odůvodnění použití
zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Veřejná zakázka byla zadána v nadlimitním otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

9

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomu došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno.
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Písemná zpráva zadavatele
Páskové knihovny pro zálohování
a archivaci

10

VZ2020059

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky
použity

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem
(nebo jeho zástupcem) a dodavateli probíhala elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.

11

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl identifikován. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.

12

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části,
uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu

Zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o jeden funkční celek s věcnou, místní a časovou
souvislostí a zadavatel tedy nepovažuje rozdělení této veřejné zakázky na části ani za účelné, ani za
hospodárné.

13

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepostupoval dle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ.

V

Praze

dne

dle elektronického podpisu

podepsal
Mgr. Jakub Digitálně
Mgr. Jakub Richter
Datum: 2021.02.10
Richter
16:04:51 +01'00'
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
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