PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond

SÍDLEM:

Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1

IČO:

48133981
Mgr. Lucií Piovarči Lehotskou, zástupkyní ředitele Odboru
legislativně právního

ZASTOUPENÝ:

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Upgrade výkonu infrastruktury IS SZIF
Č.j. SZIF/2021/0768139
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) k zadávacímu řízení zadávanému v nadlimitním
otevřeném řízení s názvem „UPGRADE VÝKONU INFRASTRUKTURY IS SZIF“, vedeném ve
Věstníku veřejných zakázek pod č. ev. Z2021-035613 (dále jen „VZ“), vyhotovil tuto písemnou
zprávu zadavatele:
I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka specifických komponent určených výrobců a dalších zařízení,
jejichž prostřednictvím dojde k navýšení současného kapacitního a výpočetního výkonu stávající
hardwarové infrastruktury nezbytné pro vlastní provoz informačního systému SZIF a podpůrné
činnosti.
II.

Cena sjednaná ve smlouvě

Pro část 1. VZ cena za předmět plnění činí 7.974.918 Kč bez DPH
Pro část 2. VZ cena za předmět plnění činí 3.985.683 Kč bez DPH
Pro část 3. VZ cena za předmět plnění činí 5.883.189 Kč bez DPH
III.

Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána v nadlimitním otevřeném řízení
IV.

Označení účastníků zadávacího řízení

Do všech 3 částí VZ se přihlásil jeden účastník:
Pořadové
číslo
nabídky
1.

V.

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma
nebo název
O2 IT Services
s.r.o.

Sídlo
Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00
Praha 4

Identifikační číslo
02819678

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
VI.

Označení vybraných dodavatelů a odůvodnění jejich výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, je nabídka Účastníka O2 IT
Services s.r.o.
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Do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka, a proto byl vítězný dodavatel v souladu s §
122 odst. 2 ZZVZ vybrán bez provedení hodnocení.
VII.

Označení poddodavatelů

HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO: 17048851
TresTech s.r.o., IČO: 04262719
GC Systém a.s., IČO: 64509826
VIII.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

IX.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval.

V Praze dne dle elektronického podpisuIGNA

elektronicky podepsáno
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