V Ústí nad Labem dne 11. 7. 2019

Písemná zpráva zadavatele
(dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a) Název zadavatele: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková
organizace
IČ zadavatele: 44553226
Sídlo zadavatele: Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem
Veřejná zakázka s názvem: „ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle
Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře“
Veřejná zakázka: na dodávky
Dílčí část plnění: zajištění konektivity školy
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem dílčí části plnění zakázky je komplexní zajištění konektivity budovy školy
zadavatele při splnění Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7.
2. 2017 (dále jen „standard konektivity škol“) (viz. příloha č. 7 výzvy) v souladu
s dokumentem Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP,
verze k 30. 6. 2017 (dále jen „prokázání a kontrola naplnění konektivity“) (viz. příloha č. 8
výzvy).
Součástí plnění veřejné zakázky je zejména:










rozšíření a modernizace síťové infrastruktury pro potřeby cca 750 uživatelů,
instalace nových aktivních síťových prvků 1 Gbps s možností managementu,
členění do virtuálních sítí (VLAN), podporou prioritizace provozu (QoS), podporou
dalších bezpečnostních funkcí a funkcí správy, s páteřním propojením optickými
kabely alespoň 1 Gbps, s rezervou cca 20% volných portů v síťových přepínačích,
vybudování robustní bezdrátové sítě 802.11ac pokrývající všechny chodby, učebny
a další požadované části budovy, aktuálně s negarantovanou minimální datovou
propustnosti na klienta, bez nároků na pokrytí vysoké koncentrace klientů s
vysokými požadavky na přenos multimediálního obsahu, s centralizo-vaným řízením
bezdrátové sítě WLAN kontrolérem nebo pomocí hostované služby, s možnosti
napájení přístupových bodů skrze datový kabel (PoE),
zajištění kontroly nad webovým obsahem dostupným z lokální sítě pomocí
webového filtru
zajištění krátkodobého (alespoň 3-5 minut) napájení páteřních prvků síťové
infrastruktury v případě výpadku proudu,
spolupráce při konfiguraci, nastavení a zprovoznění sítě a zaškolení obsluhy,
vypracování dokumentu o prokázání naplnění standardu konektivity školy
realizovaným řešením ve struktuře přílohy č. 8 výzvy (dokument prokázání a
kontroly naplnění konektivity).

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě: 4 171 760,- Kč bez DPH (5 047
830,- Kč s DPH)
b) Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle ustanovení § 56 ZZVZ
c) Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení (dodavatelů):
Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské hory
26846888
CZ26846888
4 276 217,- Kč
5 174 222,5,- Kč

Nabídka č. 3
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

DATASOFT, spol. s r.o.
Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov
47310405
CZ47310405
4 171 760,- Kč
5 047 830,- Kč

Nabídka č. 4
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

AV MEDIA, a.s.
Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
48108375
CZ48108375
4 259 253,- Kč
5 153 696,13,- Kč

d) Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni včetně uvedení
důvodu jejich vyloučení:
Nerelevantní.

e) Identifikační údaje dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Nabídka č. 3
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

DATASOFT, spol. s r.o.
Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov
47310405
CZ47310405
4 171 760,- Kč
5 047 830,- Kč

Tato nabídka byla dle hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost dle nejnižší
nabídkové ceny bez DPH a na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.

f) Označení poddodavatelů dodavatele
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

David Dědek, Telekomunikační a datové služby
Tolstého 1197/3, 400 03 Ústí nad Labem
63744546
CZ7403292930

g) Důvod zrušení zadávacího řízení
Nerelevantní.

h) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nerelevantní, VZ byla rozdělena na 4 dílčí části s ohledem na charakter dílčí části předmětu
plnění.

Ing. Tomáš
Kočí

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Kočí
Datum: 2019.07.11
12:59:24 +02'00'

…………………………………………
Ing. Tomáš Kočí,
zástupce zadavatele
na základě plné moci

