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 MOTORGENERÁTORŮ
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

VZ2020070

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

Č. j. SPCSS-06325/2021

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

Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na motorgenerátorech Datového centra
Zadavatele.
Předmětné servisní služby obsahují následující činnosti:
a) Preventivní servis, který zahrnuje provádění běžné, pravidelné a plánované pozáruční
servisní péče na motorgenerátorech v objektu DC a motorgenerátorech pro ostatní objekty
SPCSS, a to včetně dodávky a instalace určeného materiálu či dílů. Seznam technologických
zařízení, požadovaná četnost (intervaly) a rozsah Preventivního servisu včetně materiálu či
dílů jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace;
Havarijní servis, který zahrnuje poskytování nepřetržité servisní pohotovosti, tj. v režimu 24

b)

hodin denně 7 dní v týdnu a odstraňování poruch na zařízeních motorgenerátorů, který
spočívá v řešení jakýchkoliv závad, resp. incidentů včetně případné instalace potřebných
materiálů a náhradních dílů nespadajících pod Preventivní servis. Materiál a náhradní díly
nejsou předmětem této veřejné zakázky.
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Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Cena za plnění předmětu veřejné zakázky, která je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem
a vybraným dodavatelem, společností Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem Lipová 72, 251 01 Modletice,
IČO: 18627226, činí 1 912 000,00 Kč bez DPH.
Jednotkové ceny jsou stanoveny ve Smlouva na servisní podporu motorgenerátorů Datového centra,
uveřejněné v Registru smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18282239.
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Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky byla zadána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.
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Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Komise konstatovala, že byly podány 3 elektronické nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK. Jedna
z nabídek byla zneplatněná dodavatelem ALTRON, a.s.
Pořadové
číslo
nabídky

Název

1.

Zeppelin CZ s.r.o.

3.

ALTRON, a.s.

---

ALTRON, a.s.

Sídlo

IČO

Lipová 72
251 01 Modletice
Novodvorská
994/138
142 00 Praha
Novodvorská
994/138
142 00 Praha
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Datum a
čas
doručení
nabídky

18627226

21.01.2021
16:20

64948251

01.02.2021
08:30

64948251

31.01.2021
09:00

Poznámka

Zneplatněná

Písemná zpráva zadavatele
VZ2020070

Servisní podpora technologií
motorgenerátorů Datového centra
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Označení všech vyloučených účastníků
s uvedením důvodu jejich vyloučení

Pořadové
číslo
nabídky
1.

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

zadávacího

Sídlo
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

řízení

IČO

64509826

5.1 Odůvodnění
Dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje,
doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem nesplňují zadávací podmínky a účastník je ani
ve stanovené lhůtě nedoložil na základě žádosti zadavatele podle § 46 ZZVZ.
Zadavatel k prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ požadoval
předložení jmenného seznamu techniků (dále také jen „Realizační tým“), kteří se budou na plnění
Veřejné zakázky podílet, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli. Požadavky na prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace Zadavatel
srozumitelně a jednoznačně popsal v čl. 4.3.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Zadavatel
dále připouštěl, aby jedna osoba zastávala více pozic v rámci Realizačního týmu, nicméně vždy musí
každá z těchto osob splňovat veškeré požadavky stanovené pro předmětnou pozici. Dodavatel měl
uvést tolik členů Realizačního týmu, kolik jich je nutných k realizaci plnění Veřejné zakázky (za
dodržení minimálního počtu osob stanoveného v požadavcích Zadavatele v čl. 4.3.2 zadávací
dokumentace Veřejné zakázky).
Komise ustanovená Zadavatelem na základě nabídky Účastníka konstatovala, že Účastníkem není
splněna podmínka uvedení minimálně jedné osoby na pozici „Technik motorgenerátorů“ splňující
veškeré požadavky stanovené pro uvedenou pozici.
Účastník prokazoval splnění podmínek pro danou pozici současně třemi osobami, kdy pouze jedna
z těchto osob splňuje požadavek min. 10 let praxe v oblasti motorgenerátorů stejné výrobní řady,
jakým disponuje Zadavatel dle zadávací dokumentace – Příloha č. 1 – Seznam technologických
zařízení DC. Současně Účastníkem uvedená osoba č. 1 splňovala požadavek Zadavatele na vlastnictví
platného certifikátu/osvědčení pracovníka pro servis motorgenerátorů modelové řady 35XX výrobce
Caterpillar Inc., tj. disponovala Certifikátem pro servis motorgenerátoru modelové řady 3500 Engine
Master Mechanic, výrobce Caterpillar Inc., avšak nesplňovala požadavek Zadavatele na vlastnictví
platného osvědčení o kvalifikaci minimálně dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) – pracovník pro řízení činnosti (či případně vyšší stupeň
kvalifikace).
A dále Účastníkem uvedená osoba č. 2 nedisponovala žádným ze Zadavatelem požadovaných
certifikátů a osvědčení a Účastníkem uvedená osoba č. 3 disponovala pouze Osvědčením o kvalifikaci
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dle § 6, § 7, § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tj. splňuje požadavek Zadavatele na vlastnictví
platného osvědčení o kvalifikaci minimálně dle § 6 Vyhlášky – pracovník pro řízení činnosti (či
případně vyšší stupeň kvalifikace). Komise konstatovala, že je nepřípustné, aby bylo splnění výše
uvedených kritérií technické kvalifikace prokazováno společně třemi osobami, jelikož zadávací
podmínky jasně stanovily povinnost, že každá osoba, která bude zastávat v rámci Realizačního týmu
pozici „Technik motorgenerátorů“, musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro tuto pozici.
Účastník tedy nepředložil nabídku, která by odpovídala požadavkům Zadavatele na prokázání splnění
kritérií technické kvalifikace na pozici „Technik motorgenerátorů“, a ani na základě institutu objasnění
nabídky dle § 46 ZZVZ se mu nepodařilo prokázat, že nabídka požadavky Zadavatele splňuje.
Zadavatel na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že nabídka Účastníka nerespektovala
požadavky Zadavatele na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ vymezené v zadávací
dokumentaci Veřejné zakázky, a proto musel být Účastník vyloučen.
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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
Zeppelin CZ s.r.o.

Sídlo
Lipová 72
251 01 Modletice

IČO

18627226

6.1 Odůvodnění
1.

Hodnocení nabídek
a. Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním
Nabídky byly hodnoceny podle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti,
tj. na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení byla celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená dodavatelem
v souladu s čl. 6 zadávací dokumentace, tj. údaj „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“,
podbarvená červeně, která tvoří přílohu zadávací dokumentace – Příloha č. 8 – Tabulka pro
stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.
b. Popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií
Hodnocena byla Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný rozsah plnění na
základě údajů vyplněných dodavatelem v Tabulce dle čl. 6 zadávací dokumentace. Jako
nejvýhodnější byla hodnocena nabídka s nejnižší Celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH,
ostatní nabídky byly hodnoceny sestupně podle výše Celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
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c. Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo nabídky

Název

Nabídková cena

1.

3.

ALTRON, a.s.

1 476 960,00 Kč bez DPH

2.

1.

Zeppelin CZ s.r.o.

1 912 000,00 Kč bez DPH

Komise nejdříve přistoupila k posouzení základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace
účastníka č. 3 ALTRON, a.s. Při posouzení splnění technické kvalifikace, kterou účastník zadávacího
řízení v nabídce prokazoval dle § 79 odst. 2 zákona, našla komise nedostatky, které účastník ani na
základě institutu objasnění nabídky dle § 46 ZZVZ neodstranil. Z tohoto důvodu komise doporučila
vyloučit nabídku Účastníka č. 3 ze zadávacího řízení. Zadavatel odeslal účastníkovi č. 3 ALTRON, a.s.
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dne 02.06.2021. Účastník č. 3 proti
tomuto rozhodnutí nepodal v zákonné lhůtě 15 dnů zdůvodněné námitky dle § 241 ZZVZ.
Komise neprovedla nové hodnocení nabídek a přistoupila k posouzení prokázání splnění zadávacích
podmínek účasti v zadávacím řízení u nabídky č. 1, která se v rámci hodnocení umístila na druhém
pořadí, a to společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
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Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 6, pokud jsou
Zadavateli známi

Na plnění předmětu veřejné zakázky se bude podílet poddodavatel.
Pol.

Obchodní firma, sídlo a IČO
poddodavatele

Specifikace plnění poskytovaného
poddodavatelem

CAMINUS spol. s r.o.

1.

Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1

Revize spalinové cesty

IČO: 47541300
BOS, spol. s r.o.

2.

Purkyňova č. ev. 109, 250 82 Úvaly

Revize PHM

IČO: 45281521
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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

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky byla zadána v 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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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. Veřejná zakázka již je částí původní veřejné zakázky,
u které bylo zrušeno zadávací řízení z důvodu účasti jediného účastníka zadávacího řízení.

13 Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání
v případě postupu podle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval ekonomickou kvalifikaci dle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub
Richter

Digitálně podepsal Mgr.
Jakub Richter
Datum: 2021.11.09 16:27:42
+01'00'

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
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