PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Plzeňský kraj

SÍDLO:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO:

70890366

ZASTOUPENÝ:

Ing. Josefem Bernardem, hejtmanem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje”
CHARAKTERISTIKA VZ:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

TYP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel vyhotovil k této podlimitní veřejné zakázce Písemnou zprávu zadavatele v souladu s
§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon).
1. Název veřejné zakázky
„Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“
URL této VZ na profilu zadavatele (v nástroji E-ZAK) je https://ezak.cnpk.cz/vz00007423.

2. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele

Plzeňský kraj
(veřejný zadavatel – vyšší územní samosprávný celek)

Sídlo zadavatele

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO zadavatele:

70890366

K jednání za zadavatele a
podepisování dokumentů
v zadávacím řízení oprávněn:

Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje
na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3714/19

Vyhlášení veřejné zakázky za zadavatele schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3714/19 ze dne
12. 08. 2019.
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění VZ je rozšíření kapacity stávajících diskových polí včetně implementace a záručního
servisu, dle technické specifikace obsažené v Technické dokumentaci (příloha č. 1 ZD).

4. Seznam doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek (do 17. 09. 2019 do 10:00 hod) zadavatel obdržel 2 elektronické nabídky, podané
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00007423.
Přijaté elektronické nabídky v E-ZAK:
Pořadové
Název účastníka
číslo

1

2

IČO

Datum
a
doručení

04308697

12.09.2019
14:48:07 hod

T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681

16.09.2019
21:16:25 hod

AUTOCONT a.s.

čas Závěr po otevírání nabídek
Nabídka autentická a
s datovou zprávou
obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením
manipulováno.
Nabídka autentická a
s datovou zprávou
obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením
manipulováno.

5. Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek
Elektronická nabídka pořadové číslo 1
12.09.2019
14:48:07 hod
Datum a čas doručení
Elektronický prostředek k podání nabídky:
Elektronický nástroj E-ZAK
Účastník:
AUTOCONT a.s.
Právní forma účastníka: akciová společnost
IČO:
04308697
Nabídková cena v nabídce:
3.960.000 Kč bez DPH

Elektronická nabídka pořadové číslo 2
16.09.2019
21:16:25 hod
Datum a čas doručení
Elektronický prostředek k podání nabídky:
Elektronický nástroj E-ZAK
Účastník:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Právní forma účastníka: akciová společnost
IČO:
64949681
Nabídková cena v nabídce:
3.962.000 Kč bez DPH

6. Účastníci zadávacího řízení (zjednodušeného podlimitního řízení)
Název účastníka
AUTOCONT a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.

IČO
04308697
64949681

Sídlo
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4

7. Vyloučení účastníci zadávacího řízení (zjednodušeného podlimitního řízení)
Zadavatel nevyloučil ze zadávacího řízení žádného účastníka.

8. Hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem byla v zadávací dokumentaci stanovena ekonomická výhodnost, hodnocená
podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
V souladu se ZD hodnotící komise provedla posouzení a hodnocení nabídek a poté byla provedena
elektronická aukce, která se uskutečnila v E-ZAK na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00007423
dne 24. 09. 2019 od 10:00 hod.
Výsledek hodnocení nabídek v e-aukci:
Konečné
pořadí
1.
2.

Název účastníka
AUTOCONT a.s.
T-Mobile Czech
Republic a.s.

IČO
04308697
64949681

Nabídková cena
Konečná nabídková
bez DPH
cena bez DPH
(vstup do e-aukce)
(po e-aukci)
3.960.000,- Kč
3 770 000,00 Kč
3.962.000,- Kč
3 783 850,00 Kč

9. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Vybraným dodavatelem je účastník zadávacího řízení AUTOCONT a.s., IČ: 04308697, který
v elektronické aukci předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 3.770.000 Kč bez DPH, který splnil
všechny podmínky účasti v ZŘ a kterému se přiděluje předmětná veřejná zakázka a který je vybrán
k uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.
10. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Účastník zadávacího řízení a vybraný dodavatel AUTOCONT a.s., IČ: 04308697 splnil veškeré podmínky
účasti v zadávacím řízení, a zároveň prokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní
způsobilosti dodavatele dle § 77 odst. 1 zákona - předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů /ze dne 02. 09. 2019/ a Čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti /ze
dne 16. 09. 2019/.
11. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva na plnění VZ
Za zadavatele rozhodla o výběru dodavatele – na základě doporučení jmenované hodnotící komise Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 30. 09. 2019 usnesením č. 3964/19 takto:
Vybraným dodavatelem je účastník zjednodušeného podlimitního řízení AUTOCONT a.s., IČO:
04308697, který ve své nabídce splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a předložil v e-aukci
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 3.770.000 Kč bez DPH; kterému se přiděluje podlimitní veřejná
zakázka „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“ a který je vybrán k uzavření smlouvy
na plnění této veřejné zakázky.
Identifikace vybraného dodavatele:
AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
12. Smlouva na plnění VZ
Veřejný zadavatel Plzeňský kraj uzavřel dne 29. 10. 2019 smlouvu na plnění veřejné zakázky „Dodávka
serverů pro datová centra Plzeňského kraje“ s dodavatelem AUTOCONT a.s., IČO: 04308697.

Jedná se o kupní smlouvu na dodávku 2 ks serverové šasi a 8 ks serverů, včetně technické podpory a
záruky 84 kalendářních měsíců, s kupní cenou 3.770.000 Kč bez DPH, tj. 4.561.700 Kč včetně DPH.
Uzavřená smlouva je uveřejněna na profilu zadavatele na https://ezak.cnpk.cz/vz00007423 a
v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10592591.
13. Poddodavatelé
Nabídka vybraného dodavatele AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, s nímž zadavatel uzavřel smlouvu na
plnění předmětné VZ, obsahovala čestné prohlášení o realizaci předmětu plnění VZ vlastními silami,
bez využití poddodavatelů.
14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
15. Oznámení o výsledku ZŘ
Formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení byl uveřejněn ve Věstníku
veřejných zakázek dne 01. 11. 2019.
Formulář je dostupný na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/142243
V Plzni dne 01. 11. 2019
č.j. PK-IT/1421/19
Za zadavatele:
Ivo Grüner
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
(podepsáno elektronicky)

