STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Odbor organizační

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zakázka:

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO ICT

Ev. č.

P18V00000074

ZADAVATEL:
Název:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Sídlo:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

IČO:

00297534

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele:

JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního,
na základě pověření ze dne 2. 1. 2018

Datum:

viz elektronický podpis/časové razítko
JUDr. Olga Guziurová
vedoucí Odboru
organizačního
v Karviné
2018.09.21 10:02:56
+02'00'

Podpis osoby oprávněné
zastupovat zadavatele:

podepsáno elektronicky
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Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ,
vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1.

Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla
uzavřena
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení a užívání dynamického nákupního systému
(dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky hardwaru (ICT
zařízení), softwaru, spotřebního materiálu, pasivní síťové infrastruktury a s tím související
služby – pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren v období 48 měsíců od zavedení DNS.
Zadavatel předpokládá zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS v předem neurčených
nepravidelných intervalech odvislých od aktuálních potřeb zadavatele. Rovněž objemy
jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od
jednotek až po desítky jednotek v konkrétní dílčí veřejné zakázce.
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky
případně související služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání
nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ, a to v následujících
kategoriích:
Kategorie 1 – Hardware (zařízení ICT)
 Počítač (PC, all-in-one PC),
 Řídíčí počítač (server),
 Notebook,
 Příslušenství k notebooku (dokovací stanice, brašna),
 Tenký klient pro připojení k virtuálním desktopům,
 Monitor,
 Televize,
 Tablet,
 Tiskárna,
 Dataprojektor,
 Projekční plátno / stěna,
 Interaktivní tabule,
 Digitální fotoaparát,
 Mobilní telefon,
 Síťový přepínač / směrovač / firewall,
 Záložní zdroj UPS vč. náhradních baterií,
 Systém pro ukládání dat – NAS storage,
 Zálohovací systém,
 Wifi anténa / přístupový bod (access point),
 Kamerový bod (kamera) městského kamerového dohlížecího systému
 Příslušenství k zařízením ICT (kabely, redukce, čtečky čipových karet, paměťové
karty, externí a interní
 Operační systémy k dodávkám pořízeným v DNS,
 HDD, flash disky, paměti RAM, optické mechaniky, grafické karty, síťové karty,
klávesnice, myši, sluchátka, repro soustavy k PC, nabíjecí zdroje, privátní filtry na
display, USB adaptéry, rack skříně, systémy pro organizaci kabeláže)
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Kategorie 2 – Software
Ostatní licenční software – trvalé licence,
Ostatní licenční software – časově omezené licence



Kategorie 3 – Služby - Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren
Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren vč. spotřebního materiálu









Kategorie 4 – Spotřební materiál
Baterie (různé druhy AA, AAA apod.),
Dymo pásky,
Samolepící štítky do tiskáren (různé druhy pro všechny typy tisku),
Papíry (různé druhy pro všechny typy tisku),
Tonery do tiskáren,
Inkoustové náplně do tiskáren,
LTO pásky do zálohovací knihovny





Kategorie 5 – Pasivní síťová infrastruktura
Zařízení pasivní infrastruktury venkovních telekomunikačních a datových sítí
(kabelové trasy, telekomunikační a datové kabely, koncové zásuvky a zařízení) –
odkup existujících,
Zařízení pasivní infrastruktury venkovních a vnitřních telekomunikačních a datových
sítí (kabelové trasy, telekomunikační kabely, koncové zásuvky a zařízení) – zřízení
nových (výkopy, pokládka, lištování a vedení kabeláže, instalace koncových zásuvek,
oživení).

1.2. Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:
Výsledkem veřejné zakázky není uzavření smlouvy, nýbrž zavedení DNS ve smyslu § 139
odst. 7 ZZVZ, v rámci kterého budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky a uzavírány
smlouvy na jejich plnění. Zadavatel smlouvu na veřejnou zakázku ke dni zavedení DNS
neuzavřel.
2.

Použitý druh zadávacího řízení
DNS byl zaveden dne 21. 9. 2018 v souladu s § 138 odst. 1 ZZVZ v zadávacím řízení, ve kterém
zadavatel postupoval přiměřeně dle pravidel pro užší řízení (viz § 3 písm. c) ZZVZ, resp. § 58 a
násl. ZZVZ).

3.

Označení účastníků zadávacího řízení
Poř. č.
žádosti

Obchodní firma/název/jméno
sídlo, IČO

Právní forma

1

CompuNet s.r.o.,
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5
IČO: 27608514

společnost s ručením omezeným

2

RICOH Czech Republic s.r.o.
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
IČO: 48117820

společnost s ručením omezeným

3

COMFOR STORES a.s.
Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno
IČO: 26290944

akciová společnost

4

COMFOR STORES a.s.
Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno
IČO: 26290944

akciová společnost
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4.

5

Proact Czech Republic, s.r.o.
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČO: 24799629

společnost s ručením omezeným

6

BEA-INTEROBCHOD, spol. s r. o.
Řadová 1119, 735 14 Orlová
IČO: 49607553

společnost s ručením omezeným

7

GC System a.s.
Špitálka 113/41, 602 00 Brno
IČO: 64509826

akciová společnost

8

GC System a.s.
Špitálka 113/41, 602 00 Brno
IČO: 64509826

akciová společnost

9

mojemobilka s.r.o.
č.p. 22, 735 72 Petrovice u Karviné
IČO: 04310080

společnost s ručením omezeným

10

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČO: 47676795

akciová společnost

11

3S.cz, s. r. o.
Eliášova 1055/25, 616 00 Brno
IČO: 27683273

společnost s ručením omezeným

12

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Žarošická 4395/13, 628 00 Brno
IČO: 00176150

společnost s ručením omezeným

13

M Computers s.r.o.
B. Smetany 206, 380 01 Dačice
IČO: 26042029

společnost s ručením omezeným

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Poř. č.
žádosti

Obchodní firma/název/jméno
sídlo, IČO

Odůvodnění

2

RICOH Czech Republic s.r.o.
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
IČO: 48117820

Žádost účastníka nevyhověla požadavkům
zadavatele. Účastník neprokázal základní,
profesní ani technickou způsobilost.

3

COMFOR STORES a.s.
Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno
IČO: 26290944

Účastník podal novou žádost o účast ev. č. 4
dne 10.08.2018 10:24:31.

7

GC System a.s.
Špitálka 113/41, 602 00 Brno
IČO: 64509826

Účastník podal novou žádost o účast ev. č. 8
dne 17.08.2018 14:27:29.

9

mojemobilka s.r.o.
č.p. 22, 735 72 Petrovice u Karviné
IČO: 04310080

Žádost účastníka nevyhověla požadavkům
zadavatele. Účastník neprokázal profesní a
technickou způsobilost.
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5.

Označení dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS, včetně odůvodnění jejich výběru
Poř. č.
žádosti

Obchodní firma/název/jméno
sídlo, IČO

1

CompuNet s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5
IČO: 27608514

4

COMFOR STORES a.s.
Běly Pažoutové 742/1, 624 00
Brno
IČO: 26290944

5

Proact Czech Republic, s.r.o.
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČO: 24799629

6

BEA-INTEROBCHOD, spol. s r. o.
Řadová 1119, 735 14 Orlová
IČO: 49607553

8

GC System a.s.
Špitálka 113/41, 602 00 Brno
IČO: 64509826

10

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava
IČO: 47676795

11

3S.cz, s. r. o.
Eliášova 1055/25, 616 00 Brno
IČO: 27683273

12

Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o.
Žarošická 4395/13, 628 00 Brno
IČO: 00176150

13

M Computers s.r.o.
B. Smetany 206, 380 01 Dačice
IČO: 26042029

Rozhodnutí
zadavatele

Odůvodnění

ZAŘAZEN
do kategorie: 1

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 1,2,3

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 1,2

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 4

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 2

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 1,2,3,4,5

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 1,2,4

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 1,2,3

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

ZAŘAZEN
do kategorie: 1,2

Žádost účastníka vyhověla všem
požadavkům zadavatele a
prokázal základní, profesní a
technickou způsobilost pro
uvedené kategorie.

Zadavatel rozhodl o zařazení výše uvedených účastníků zadávacího řízení do DNS v souladu
s § 139 odst. 6 ZZVZ, jelikož jimi podaná žádost o účast byla podána zcela v souladu se
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a účastník prokázal splnění zadavatelem požadované
kvalifikace v plném rozsahu. Po zařazení účastníků zadávacího řízení do DNS následně
zadavatel DNS v souladu s § 139 odst. 7 ZZVZ zavedl.
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6.

Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5 této Písemné zprávy, pokud jsou
zadavateli známi
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS.

7.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
DNS byl zaveden formou užšího řízení dne 21. 9. 2018 a zveřejněním Oznámení o zakázce ve
Věstníku veřejných zakázek.

8.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
DNS byl zaveden formou užšího řízení dne 21. 9. 2018a zveřejněním Oznámení o zakázce ve
Věstníku veřejných zakázek.

9.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
DNS byl zaveden formou užšího řízení dne 21. 9. 2018a zveřejněním Oznámení o zakázce ve
Věstníku veřejných zakázek.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS, pokud k tomu došlo
DNS byl zaveden ve smyslu § 139 odst. 7 ZZVZ dne 21. 9. 2018.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Ke dni zavedení DNS ve smyslu § 139 odst. 7 ZZVZ nebyly použity jiné komunikační prostředky
než elektronické.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Ke dni zavedení DNS ve smyslu § 139 odst. 7 ZZVZ nebyl zjištěn střet zájmů u žádné
ze zúčastněných osob.
13. Uvedení důvodu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud tak není uvedeno
již v zadávací dokumentaci
Zadavatel rozdělil DNS ve smyslu ust. § 138 odst. 1 ZZVZ na kategorie.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3 ZZVZ, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval v zadávací dokumentaci žádná kritéria ekonomické kvalifikace dle § 78
ZZVZ.

Strana 6 z 6

