PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Předmět veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky:
Cena sjednaná ve smlouvě:

Modernizace HW infrastruktury
Z2021-005996
23.425.638,- Kč bez DPH

Identifikace zadavatele:
Název:
Národní ústav duševního zdraví
Sídlo:
Topolová 748, 250 67 Klecany
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
00023752
DIČ:
CZ00023752
Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka hardwarové infrastruktury.
Předmět této veřejné zakázky zahrnuje rovněž
- dodávku hardware dle specifikací uvedených v příloze č. 1 Závazného návrhu Smlouvy o dílo včetně
zaškolení 4 administrátorů HW;
- provedení vstupní analýzy používaného HW;
- instalaci dodaného HW a souvisejícího SW;
- zpracování související dokumentace;
- poskytnutí možnosti využití až 320 člověkohodin konzultačních a programátorských služeb týkajících se
provedení úprav a vylepšení Systému nad rámec požadavků stanovených Smlouvou;
- záruku na 5 let;
- technickou podporu systému po dobu 5 let.

Použitý druh zadávacího řízení:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou formou otevřeného řízení.
Označení účastníků zadávacího řízení:
Poř.
č.
nab.

Obchodní firma/název/
jméno a příjmení účastníka

Sídlo účastníka

IČ/RČ/
datum
narození
účastníka

DIČ účastníka

STORAGE ONE, a.s.

Řeporyjská
490/17, Jinonice,
158 00 Praha 5

02301245

CZ02301245

Plzeňská
1567/182,
Smíchov, 150 00
Praha 5

26178109

1.
Networksys a.s.
2.

Datum podání Čas podání
nabídky
nabídky

18. 3. 2021

17:08

18. 3. 2021

19:02

CZ26178109

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru:
Poř.
č.
nab.

Obchodní firma/název/
jméno a příjmení účastníka

Sídlo účastníka

IČ/RČ/
datum
narození
účastníka

DIČ účastníka

Networksys a.s.

Plzeňská
1567/182,
Smíchov, 150 00
Praha 5

26178109

CZ26178109

2.

Datum podání Čas podání
nabídky
nabídky

18. 3. 2021

19:02

Zadavatel v souladu s § 119 odst. 1 ZZVZ vybral k uzavření smlouvy společnost Networksys a.s., se sídlem
Plzeňská 1567/182, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26178109, DIČ: CZ26178109 (dále jako „účastník“),
která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle § 114 ZZVZ podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky v souladu
s následujícím hodnotícím kritériem:
Kritérium hodnocení: „Nejnižší nabídková cena“ – váha 100 %
Předmětem hodnocení byla „Nabídková cena“ v Kč bez DPH stanovená dle bodu 5 zadávací dokumentace.
Nejlépe byla zadavatelem hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky byly seřazeny
vzestupně od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší nabídkové ceně. Takto bylo stanoveno i výsledné pořadí
nabídek.
Pořadí

Obchodní firma/název/ účastníka

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Networksys a.s.

23.425.638,-

2.

STORAGE ONE, a.s.

28.030.346,-

Označení poddodavatelů dodavatelů:
Alef Nula a.s.
se sídlem: Pernerova 691/42, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 61858579
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Nabídky byly podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena.V rámci zadávacího
řízení nebyly použity jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických prostředků.
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Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Jedná se o dodávku hardwarové infrastruktury jako celku. Z tohoto důvodů nebylo možné rozdělit tuto
veřejnou zakázku na části.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval.

V Klecanech dne:

Schválil: Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., zastupující ředitel

prof. MUDr.
Pavel Mohr,
Ph.D.

Digitálně podepsal
prof. MUDr. Pavel
Mohr, Ph.D.
Datum: 2021.06.11
10:46:29 +02'00'
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