PÍSEMNÁ
ZPRÁVA
ZADAVATELE

Vyhotovená v souladu s ust. § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Metropolnet a.s. | Mírové náměstí 3097/37

Písemná zpráva zadavatele
na veřejnou zakázku

Servery
1)

Označení zadavatele:

Zadavatel:

Metropolnet a.s.
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475272911
E-mail: info@metropolnet.cz
Web: www.metropolnet.cz
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L.,
oddíl B, vložka 1383
IČ: 25439022, DIČ: CZ25439022

Zastoupený:

Jiří Knápek předseda představenstva, Mgr. Jan Hofman
místopředseda představenstva

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

2)

Označení zadávacího řízení:

Systémové číslo VZ:

P19V00000004

Název
zakázky:

Servery

Druh
řízení:

veřejné
zadávacího

Předmět
zakázky:

veřejné

zjednodušené podlimitní řízení
Dodávka 4 ks serverů, včetně příslušné záruky a technické
podpory, zajištující reakční doby a opětovného uvedení funkčního
stavu v případě celkové nebo dílčí poruchy či obdobné
nefunkčnosti zařízení nebo jeho části.
Připojení všech serverů do současné infrastruktury (zejména
SAN/LAN infrastruktura), zajištění funkčního, stabilního a
redundantního propojení s diskovým polem.
Detailní technický popis jednotlivých požadavků a součástí je v
příloze č.1 ke smlouvě.

Předpokládaná
hodnota:
Termín
nabídek:

2 500 000 Kč bez DPH
podání

28.1.2019 23:59
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Předmět veřejné zakázky:

3)

Dodávka 4 ks serverů, včetně příslušné záruky a technické podpory, zajištující reakční doby a opětovného
uvedení funkčního stavu v případě celkové nebo dílčí poruchy či obdobné nefunkčnosti zařízení nebo
jeho části.

Připojení všech serverů do současné infrastruktury (zejména SAN/LAN infrastruktura), zajištění
funkčního, stabilního a redundantního propojení s diskovým polem.

Detailní technický popis jednotlivých požadavků a součástí je v příloze č.1 ke smlouvě.

Označení účastníků zadávacího řízení:

4)

Seznam účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly v uvedeném zadávacím řízení předmětem
hodnocení a posouzení, je uveden v následující tabulce.
Účastník/Dodavatel

5)

IČO

Nabídková
cena bez DPH

1.

Solitea CDL, a.s.

63148439

1 699 862,-Kč

2.

Huatech a.s.

03665496

2 389 600,-Kč

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

6)

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jejich výběru a označení
poddodavatelů a cena sjednaná ve smlouvě:

Účastník/Dodavatel

IČO

Poddodavatel

Cena
sjednaná
ve
smlouvě
bez DPH

Solitea CDL, a.s.

6314
8439

-

1 699 862,Kč

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti s tím, že ekonomická výhodnost byla
hodnocena dvěma kritérii:
Kritérium 1 – nabídková cena, váha kritéria 80%
Kritérium 2 – kvalita, váha kritéria 20% se třemi subkritérii:
a) Doložení alespoň 1 významné zakázky –dodávka serverů s rozsahem plnění nad 2.000.000,- Kč
bez DPH 30 bodů ze 100
b) Podpora osazení min. 4x NVMe disků do SFF pozic serveru 40 bodů ze 100
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c) Možnost osazení enterprise SAS/SATA SSD datacenter disky třetích stran (např. Samsung,
Seagate, Intel, WD aj.) při zachování záruky na podporu serverů.30 bodů ze 100

7)

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Nebylo použito.

8)

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nebylo použito.

9)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nebyl použit.
10) Odůvodnění zrušení částí zadávacího řízení:
Nebylo použito.
11) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Nabídky byly podány elektronicky.
12) Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
13) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:
VZ nebyla nadlimitní.
14) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Ústí nad Labem, dne 1. 3. 2019
Ing. Martin Kolář
Projektový manažer
Metropolnet, a.s.
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