PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. SPCSS-03695/2019

Druh veřejné zakázky:
Zavedení dynamického nákupního systému pro veřejné zakázky na dodávky dle ZZVZ.
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Předmět veřejné zakázky

Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle ust. § 138
a násl. ZZVZ (dále jen „DNS“). DNS je zaveden na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá zadávání
veřejných zakázek v DNS v předem neurčených, nepravidelných intervalech odvislých zejména
na provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS
zadavatel předpokládá na jednotek až po desítky jednotek v rámci jednotlivé veřejné zakázky.
Předmětem plnění veřejných zakázek bude nákup serverů s procesory Power9. Dodavatel bude
povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií
(HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání,
případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí
veřejnou zakázku požadována. Podobný popis předmětu plnění s požadovanou technickou specifikací
bude vždy uveden v zadávací dokumentaci pro zadávání veřejných zakázek v DNS a/nebo výzvě
k podání nabídek a v jejich přílohách.
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Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS (smlouva není uzavírána).
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Druh zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS dle ust. § 138 a násl. ZZVZ za přiměřeného použití
pravidel pro užší řízení dle ust. § 58 ZZVZ.
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Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
žádosti
o účast
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Název / obchodní firma
/ jméno a příjmení
účastníka zadávacího
řízení

Sídlo

IČO

1.

Atos IT Solutions and
Services, s.r.o.

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 Nusle

44851391

2.

O2 IT Services s.r.o.

Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
- Michle

02819678

3.

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 Holešovice

25618067

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
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Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová
dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického
nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru

Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS, v němž nedochází k uzavření smlouvy. Zadavatel
do DNS zařadil všechny účastníky zadávacího řízení. Níže uvedení účastníci zadávacího řízení
prokázali splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s požadavky zadavatele:
Pořadové
číslo
žádosti
o účast
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Název / obchodní firma
/ jméno a příjmení
účastníka zadávacího
řízení

Sídlo

IČO

1.

Atos IT Solutions and
Services, s.r.o.

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 Nusle

44851391

2.

O2 IT Services s.r.o.

Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
- Michle

02819678

3.

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 Holešovice

25618067

Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 7, pokud jsou
zadavateli známi

Zadavateli nejsou známi poddodavatelé, kteří by se měli podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.
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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

Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS dle ust. § 138 a násl. ZZVZ za přiměřeného použití
pravidel pro užší řízení dle ust. § 58 ZZVZ.
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Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomu došlo

Dynamický nákupní systém byl zaveden.
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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.

12 Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části,
uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS.

13 Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ
Toto kritérium ekonomické kvalifikace nebylo zadavatelem požadováno.

V

Praze

dne

dle elektronického podpisu

podepsal
Mgr. Jakub Digitálně
Mgr. Jakub Richter
Datum: 2019.09.23
Richter
10:56:18 +02'00'

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

4/4

