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

SERVISNÍ PODPORA TECHNOLOGIÍ UPS DATOVÉHO
CENTRA
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

VZ2020071

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

Č. j. SPCSS-02175/2021

Druh veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.
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Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou servisní služby na zařízení UPS datového centra Zadavatele.
Předmětné servisní služby obsahují následující činnosti:
a) Preventivní servis, který zahrnuje provádění běžné, pravidelné a plánované pozáruční
servisní péče na zařízeních UPS v objektu DC včetně dodávky a instalace určeného materiálu
či dílů.
b) Havarijní servis, který zahrnuje poskytování nepřetržité servisní pohotovosti, tj. v režimu 24
hodin denně 7 dní v týdnu a odstraňování poruch na zařízeních UPS v objektu DC, který
spočívá v řešení jakýchkoliv závad, resp. incidentů včetně instalace potřebných materiálů
a náhradních dílů nespadajících pod Preventivní servis dle bodu a) výše.

2

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Smlouva s vybraným
účastníkem tedy nebyla uzavřena.

3

Druh zadávacího řízení

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

4

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
nabídky
1.

5

Název / obchodní firma /
jméno a příjmení účastníka
zadávacího řízení
ALTRON, a.s.

Sídlo
Novodvorská 994/138
142 00 Praha

IČO

64948251

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová
dohoda, včetně odůvodnění jejich výběru

Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Smlouva s vybraným
účastníkem tedy nebyla uzavřena.
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Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi

Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Smlouva s vybraným
účastníkem tedy nebyla uzavřena.

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 bylo zrušeno dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Zadavatel ruší zadávací řízení, jelikož v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,
bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

10

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.
Veřejná zakázka již je částí původní veřejné zakázky, u které bylo zrušeno zadávací řízení
z důvodu účasti jediného účastníka zadávacího řízení.
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Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ

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