OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
VZ:
„Poskytnutí MS licencí a software assurance II.“
zadávaná dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
02795281
CZ02795281

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 02795281 (dále jen „zadavatel“),
zahájil dne 29. 4. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do věstníku veřejných
zakázek otevřené řízení na veřejnou zakázku s názvem „Poskytnutí MS licencí a software assurance II.“.
Na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek zadavatel r o z h o d l o v ý b ě r u d o d a v a t e l e
NWT a.s.
IČO: 63469511
se sídlem: Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
a své rozhodnutí Vám tímto oznamuje.

O d ů v o d n ě n í:
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení nabídek. Výsledek hodnocení je uveden v přiložené Zprávě o hodnocení nabídek a její
příloze. Vybraný dodavatel zároveň prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle
ust. § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.
Digitálně podepsal

Mgr. Milan Mgr. Milan Jelínek
Datum: 2021.07.19
Jelínek
09:24:32 +02'00'

______________________
Operátor ICT, a.s.
Mgr. Milan Jelínek
administrátor veřejné zakázky
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VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
VZ:
„Poskytnutí MS licencí a software assurance II.“
zadávaná dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
dle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Datum posouzení:

9. 7. 2021

Místo jednání:

sídlo zadavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní jméno vybraného
dodavatele
NWT a.s.

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Sídlo: Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
IČO: 63469511

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro
prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze
a)
č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Originál čestného prohlášení ze dne 2.7.2021 (obsahově
shodný s kopií čestného prohlášení ze dne 2.6.2021,
která tvoří součást nabídky)

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

Originál čestného prohlášení ze dne 2.7.2021 (obsahově
shodný s kopií čestného prohlášení ze dne 2.6.2021,
která tvoří součást nabídky)

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

Originál čestného prohlášení ze dne 2.7.2021 (obsahově
shodný s kopií čestného prohlášení ze dne 2.6.2021,
která tvoří součást nabídky)

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na

Originál čestného prohlášení ze dne 2.7.2021 (obsahově
shodný s kopií čestného prohlášení ze dne 2.6.2021,
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Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

která tvoří součást nabídky)

Originál čestného prohlášení ze dne 2.7.2021 (obsahově
shodný s kopií čestného prohlášení ze dne 2.6.2021,
která tvoří součást nabídky)

Profesní kvalifikace dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ
Zadavatel požadoval

Název dokladu

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, po kud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ze dne 2.7.2021 opatřený zaručeným el. podpisem
MMR (obsahově shodný s kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ze dne 26.5.2021, která
tvoří součást nabídky)

Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel požadoval

Název dokladu
Originál seznamu významných referenčních dodávek ze
dne 2.7.2021 (obsahově shodný s kopií seznamu
významných referenčních dodávek ze dne 2.6.2021,
která tvoří součást nabídky, ve znění objasnění nabídky
ze dne 18.6.2021, ke kterému byl dodavatel
zadavatelem vyzván).
Seznam významných referenčních dodávek obsahuje
následující skutečnosti:

seznam minimálně tří významných referenčních
dodávek, realizovaných v průběhu posledních
tří let před zahájením zadávacího řízení, přičemž
za významnou referenční dodávku poskytnutou
dodavatelem se s ohledem na předmět veřejné
zakázky považuje poskytnutí licencí k
softwarovým produktům Microsoft SQL server a
Microsoft Windows server a celková hodnota
referenčních dodávek musí být v součtu
minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH

1) Vojenský technický ústav, s.p.
Hodnota: 207.035,- Kč bez DPH
Doba plnění: červen 2019
2) Horské lázně Karlova Studánka
Hodnota: 226.672,88 Kč bez DPH
Doba plnění: prosinec 2020
3) Zdravotnická záchranná služba
Hodnota: 20.000,- Kč bez DPH
Doba plnění: leden 2021
4) JetBrains s.r.o.
Hodnota: 446.839,- Kč bez DPH
Doba plnění: březen 2021
5) Spur a.s.
Hodnota: 189.610,- Kč bez DPH
Doba plnění: květen 2021
6) Obaly Morava a.s.
Hodnota: 1.563.552,- Kč bez DPH
Doba plnění: září 2020
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V Praze
Digitálně podepsal

Mgr. Milan Mgr. Milan Jelínek
Datum: 2021.07.12
Jelínek
15:00:31 +02'00'

____________________________
Mgr. Milan Jelínek
Operátor ICT, a.s.
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