Písemná zpráva zadavatele
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

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 217 ZZVZ
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné nabývání licenčních práv k produktům:
•

WinSvrDCCore SNGL LicSAPk OLV 16Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic

•

WinSvrDCCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic

•

WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk OLV 16Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic

•

WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP UsrCAL

•

WinSvrExtConn 2019 SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP

•

SQLSvrEntCore 2019 SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic

•

VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP

a poskytování dalších služeb.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
2. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
4.389.299,- Kč bez DPH za předpokládaný počet požadovaných licencí Windows Server a SQL Server
Enterprise s SA;
671.240,- Kč bez DPH za navazující SA předpokládaného počtu licencí Windows Server a SQL Server
Enterprise za 12 kalendářních měsíců;
13.323,- Kč bez DPH za 1 licenci VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP.
3. Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení dle ust. § 56 a násl. ZZVZ.
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4. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Pořadové
číslo
1.

2.

3.

4.

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka/sídlo/IČO

COMPUTER HELP, spol. s r.o.
Sídlo: Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2
IČO: 49617320
NWT a.s.
Sídlo: Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
IČO: 63469511
DNS a.s.
Sídlo: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
IČO: 25146441
exe, a.s. odštěpný závod
sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
IČO: 05099994

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Název/obchodní
firma/jméno a příjmení
účastníka/sídlo/IČO
Důvod:

COMPUTER HELP, spol. s r.o.
Sídlo: Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2
IČO: 49617320
Zadavatel stanovil jako jedno z hodnotících kritérií veřejné zakázky položku
„Cena za předpokládaný počet požadovaných licencí s SA na 36 měsíců v Kč bez
DPH“, přičemž zadávací dokumentace obsahovala výčet požadovaných licencí.
Účastníci měli tuto hodnotu uvést v přílohách č. 1 (Krycí list nabídky) a č. 4
(Formulář pro stanovení nabídkové ceny) zadávací dokumentace, což účastník
učinil.
Hodnotící komise na svém jednání dne 8.6.2021 provedla hodnocení přijatých
nabídek. Nabídkovou cenu účastníka COMPUTER HELP, spol. s r.o. posoudila jako
mimořádně nízkou – ve srovnání s nabídkovými cenami ostatních účastníků činila
nabídková cena účastníka COMPUTER HELP, spol. s r.o. cca 1/3 nabídkové ceny
ostatních účastníků. Nabídková cena účastníka COMPUTER HELP, spol. s r.o. byla
rovněž mimořádně nízká ve srovnání s běžnými cenami obdobného plnění na
trhu.
Zadavatel proto zaslal dne 10.6.2021 prostřednictvím elektronického nástroje
účastníkovi výzvu k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké
nabídkové ceny v rámci nabídky na veřejnou zakázku podle § 113 odst. 4 ZZVZ.
Účastníkovi stanovil lhůtu 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k vyjádření.
Účastník zaslal své vyjádření dne 10.6.2021, tj. ve stanovené lhůtě. Ve vyjádření
účastník uvedl, že uvedená nabídková cena za předpokládaný počet
požadovaných licencí s SA na 36 měsíců v Kč bez DPH ve výši 1.426.389,- Kč je ve
skutečnosti cenou pouze za 12 měsíců. Tento stav označil účastník za chybu, kdy
neprovedl vynásobení roční ceny za celkové tříleté období, nabídková cena za 36
měsíců tak má činit 3 x 1.426.389 = 4.279.167,- Kč bez DPH.
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Ze strany účastníka tak došlo ke změně nabídky, konkrétně ke zvýšení nabídkové
ceny, po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Tento postup výslovně zakazuje § 46
odst. 2 ZZVZ. Zároveň § 46 odst. 3 uvádí, že objasněním, které je přípustné i po
uplynutí lhůty pro podání nabídek, může být oprava položkového rozpočtu, ale
jen pokud není dotčena celková nabídková cena.

6. Označení dodavatele, s nimž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění
jeho výběru
Název/obchodní
firma/jméno a příjmení
dodavatele
1.

Sídlo

NWT a.s.

Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

IČO

63469511

Odůvodnění:
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný
dodavatel zároveň prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
Blíže viz zpráva o hodnocení nabídek.
7. Zdůvodnění nerozdělení zakázky na části
Veřejnou zakázku nebylo možno rozdělit na části, jelikož předmět veřejné zakázky tvoří jeden celek
(dodávka licencí a k nim se vážících služeb). Rozdělením veřejné zakázky na části by tak zadavateli
hrozila organizační rizika, vícenáklady při procesech spojených s nutností koordinace různých
dodavatelů a zajištění jejich vzájemné spolupráce, potenciální nekompatibilita plnění dodaných
různými dodavateli a zejména rizika vyplývající z dělby odpovědnosti.

V Praze
podepsal
Mgr. Milan Digitálně
Mgr. Milan Jelínek
Datum: 2021.09.16
Jelínek
14:22:20 +02'00'

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