Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Název
zadavatele:

Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů

Sídlo:

Nábřežní 1326
25001 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav

IČO:

00020681

Č. j.:

UHUL/2868/2018/ISaT

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Poskytování služeb elektronických komunikací“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00001755“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-022635“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací
zahrnující:
-poskytování pevného datového spojení všech lokalit (centrála,pobočky a pracoviště ÚHÚL) do
hostingového centra prostřednictvím dedikované privátní sítě (například technologie MPLS),
-zajištění řešení přístupové virtuální privátní sítě (dále VPN),
-zajištění řešení centrálního důvěryhodného úložiště,
-poskytování rackhostingu v datovém centru připojeném do NIX.CZ,
-zajištění poskytování připojení do sítě internet a do CMS 2.0,
-poskytování pevných hlasových služeb poskytované prostřednictvím veřejné sítě elektronických
komunikací,
-doplňkové a související služby,
Cena sjednaná ve smlouvě: 9 575 746,- Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

České Radiokomunikace a.s.

Sídlo:

Skokanská 2117/1/1
16900 Praha

IČO:

24738875

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení České radiokomunikace a.s., jehož
nabídka byla podána jako jediná v zadávacím řízení a zároveň vyhodnocena jako ekonomicky výhodná.
Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky zadávací dokumentace a další podmínky pro uzavření
smlouvy na VZ.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
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Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
...
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 28.2.2019
Rudolfa Šnajdrová, referent veřejných zakázek, v.r.
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