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

HW A SW PODPORA PRODUKTŮ VÝROBCE CHECK POINT
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

VZ2021022

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

Č. j. SPCSS-02615/2021

Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ustanovení § 53 ZZVZ
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Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory, tj. SW a HW maintenance pro kritickou
část infrastruktury Firewall Check Point (FW NGTX, Vsec, DDoS protector, Smartview. SFP) výrobce
Check Point Software Technologies LTD (dále jen „Výrobce“) se souvisejícími komponentami
zabezpečení perimetru bezpečného propojení.

2

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Cena za plnění předmětu veřejné zakázky, která je uvedena ve Smlouvě na poskytnutí HW a SW
podpory produktů výrobce Check Point č. SML2021052 uzavřené mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem, ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 2014/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 25313029,
činí za poskytnutí plnění 33 645 970 Kč bez DPH.

3

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

4

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Pořadové
číslo
nabídky
1.

5

Název / obchodní firma /
jméno a příjmení účastníka
zadávacího řízení

Sídlo
Vídeňská 2014/125, Přízřenice,
619 00 Brno

ANECT a.s.

IČO
04434081

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

6

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

Pořadové
číslo
nabídky
1.

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

Sídlo
Vídeňská 2014/125, Přízřenice,
619 00 Brno

IČO
04434081

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že zadávacího řízení se zúčastnil pouze jediný účastník zadávacího řízení,
zadavatel (Komise) dle § 122 zákona neprovedl hodnocení.
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Posouzení nabídky
Komise při posouzení jediné nabídky, společnosti ANECT a.s., konstatovala, že nabídková cena
předložená účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce není cenou mimořádně nízkou ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky. Zároveň nabídka, společnosti ANECT a.s., splnila veškeré požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

7

Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 6, 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 ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

9

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

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

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

Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.
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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.
V Praze dne dle elektronického podpisu

podepsal
Mgr. Jakub Digitálně
Mgr. Jakub Richter
Datum: 2021.04.27
Richter
18:57:12 +02'00'
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
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