Název
zadavatele:

Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů Brandýs nad Labem

Sídlo:

Nábřežní 1326
25001 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav

IČO:

00020681

Č. j.:

UHUL/1789/2021/ISaT

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Rozšíření datového centra (vSAN cluster) II“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000695“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 serverů pro vSAN cluster
a zajištění záruky na HW v délce 3 let podle technické specifikace (příloha č. 3 Technická specifikace)
uvedené v zadávací dokumentaci.
Klasifikace předmětu dle CPV: 48820000-2 Servery
Cena sjednaná ve smlouvě: 2 549 600,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení
smlouva:

dodavatele,

Název:

AUTOCONT a.s.

Sídlo:

Hornopolní 3322/34
70200 Ostrava

IČO:

04308697

s

nímž

byla

uzavřena

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
...Tato nabídka splnila veškeré podmínky zadávací dokumentace a další podmínky
pro uzavření smlouvy na VZ a byla cenově nejvýhodnější.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název
Označení
řízení:

IČO
účastníků

zadávacího

Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

1.

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34
70200 Ostrava

04308697

3 085 016,00 Kč

2.

M Computers s.r.o.

Úlehlova 3100/10
62800 Brno

26042029

3.

SÍŤ, spol. s r.o.

Pražákova 702/12
70900 Ostrava

60779420

4.

Azenet s.r.o.

Plánská 5/403
30100 Plzeň

02562014

5.

XEVOS Solutions
s.r.o.

28. října 1584/281
70900 Ostrava

27831345

Označení
řízení:
Název

všech

vyloučených

účastníků

Sídlo

IČO

Azenet s.r.o.

Plánská 5/403
30100 Plzeň

02562014

XEVOS Solutions s.r.o.

28. října 1584/281
70900 Ostrava

27831345

SÍŤ, spol. s r.o.

Pražákova 702/12
70900 Ostrava

60779420

zadávacího

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Nabízené řešení nesplňovalo požadované parametry ve specifikaci.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Brandýse nad Labem dne 08.09.2021
Rudolfa Šnajdrová, referent veřejných zakázek, v.r.

