Písemná zpráva zadavatele
o veřejné zakázce
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“).
Veřejná zakázka
Název:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Zahájeno dne:
Číslo VZ:
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

Helpdesk
služby
otevřené řízení
úterý, 05.04.2016
525826
Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
00025798
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Tato zpráva je vypracována v souladu s § 85 ZVZ.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zabezpečení vybraných služeb koncových
uživatelů a systémové administrace koncových zařízení ICT technologií.
Předpokládaný počet spravovaných zařízení je 400, které obsluhuje cca 250 uživatelů. Služba
bude čerpána na pracovištích Praha a Brno. Požadovaná úroveň SLA podpory je každý
pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení incidentu s
dobou vyřešení do 16ti hodin (uvedené lhůty se počítají v rámci doby sestávající z časových
intervalů 8.00 - 16.00 hodin v pracovní dny). Tato úroveň SLA je platná pro všechny typy
incidentů.
Poskytování služby zahrnuje správu operačního systému MS Windows, správu a instalaci
schváleného SW, správu příslušenství osobních počítačů (lokální a síťové tiskárny, skenery,
fotoaparáty a další), lokální zpřístupnění síťových prostředků (fileshare, printshare), správu
zabezpečení koncových bodů (antivir a firewall, updaty), evidenci hardwaru a softwaru v
aplikaci zadavatele podle jeho interních pravidel, zajištění záručního servisu u
autorizovaného servisního partnera, zajištění pozáručního servisu, zapůjčení koncového
zařízení podobných parametrů v případě opravy či reinstalace.
Cena sjednaná ve smlouvě: 2.407.500,00 Kč bez DPH; 2.913.075,00 Kč včetně DPH.
Identifikační údaje vybraného uchazeče: XANADU a.s., Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106
00 Praha 10, IČ: 14 498 138.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka výše uvedeného uchazeče byla vybrána jako nejvhodnější na základě hodnocení
provedeného podle hodnotících kritérií uvedených v Zadávací dokumentaci.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka bude plněna bez subdodavatelů.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
č. Uchazeč

Sídlo

1 YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Praha 4 - Chodov, Türkova
2319/5b, PSČ 14900
2 Blue Partners s.r.o.

Praha 10, Kubánské nám.
1391/11, PSČ 10000

3 COM PLUS CZ a.s.

Praha 9 - Prosek, Nad
Krocínkou 317/48, PSČ 19000

4 XEVOS Solutions s.r.o.

Sokolská třída 1263/24,
Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava

Právní
forma

IČ

spol. s r.o. 174939

Nabídková cena
včetně DPH
3 659 040,00 Kč

s.r.o.

27373622

3 489 156,00 Kč

a.s.

25772104

4 056 525,00 Kč

s.r.o.

27831345

3 326 895,00 Kč

5 IMPROMAT-COMPUTER třída Tomáše Bati 5267, 760
s.r.o.
01 Zlín

s.r.o.

46992308

2 809 761,57 Kč

6 Asseco Central Europe, a.s. Budějovická 778/3a, Michle,
140 00 Praha 4

a.s.

27074358

6 016 725,00 Kč

7 XANADU a.s.

Žirovnická 2389/1a,
Záběhlice, 106 00 Praha 10

a.s.

14498138

2 913 075,00 Kč

8 COMINT s.r.o.

Praha 7 - Bubeneč, Jana Zajíce
939/8, PSČ 17000

s.r.o.

24810746

5 777 145,00 Kč

9 AutoCont CZ a.s.

Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava

a.s.

47676795

3 920 400,00 Kč

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni (resp. nebyli
vyzváni k podání nabídky či jednání v soutěžním dialogu) včetně odůvodnění:
Vyřazená nabídka

Důvod vyřazení nabídky

YOUR SYSTEM,
spol. s r.o., Praha 4 Chodov, Türkova
2319/5b, PSČ 14900

Uchazeč v nabídce návrhu smlouvy v čl. 4.2 uvedl ceny (bez DPH):
Reinstalace zařízení …………….… 400,00 Kč
Obměna zařízení …………………..600,00 Kč
Paušál za měsíční služby ………84 000,00 Kč
Nabídková cena uvedená na krycím listě, která byla čtena při
otevírání obálek, neodpovídá této ceně.
Dále v nabídce uchazeče v příloze č. 3 návrhu smlouvy (a v kalkulaci
nabídkové ceny, která je prakticky stejným dokumentem jako
uváděná příloha č. 3) byly uvedeny ceny (bez DPH):
Reinstalace zařízení ……………... 400,00 Kč
Obměna zařízení ……………….... 600,00 Kč
Paušál za měsíční služby ………..78 000,00 Kč
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka uchazeče je nejednoznačná,
když nabízí v rámci hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny více
hodnot. V souladu s ustanovením bodu 9.3 odst. 4 Zadávací
dokumentace a v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 ZVZ hodnotící
komise vyřazuje nabídku a zadavateli doporučuje vyloučit tohoto

dodavatele ze zadávacího řízení.
IMPROMATUchazeč vložil do své nabídky návrhu smlouvy požadavky na
COMPUTER s.r.o., součinnost, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné
třída Tomáše Bati náklady (viz též strana 45 či poslední strana nabídky uchazeče - text je
5267, 760 01 Zlín
v nabídce duplicitně, a bod 2.3 odst. 1 ZD).
Jedná se konkrétně o:
bod 7.2:
• Zajištění aplikace a licence pro vzdálenou správu.
Zadavatel by podle smlouvy musel vynaložit další finanční
prostředky na realizaci předmětu veřejné zakázky. Nadto je pro
zadavatele z principu nepřijatelné pořizovat licence SW, který by byl
instalován na vybavení, které mu nepatří.
bod 7.3:
• Zadavatel poskytne nástroje a postupy pro instalaci image na
koncová zařízení.
• Zajištění tvorby image pro dodávanou VT je v kompetenci
zadavatele. Poskytovatel pouze realizuje jeho instalaci na dodanou
VT prostřednictvím nástrojů definovaných zadavatelem. V případě
nedostupnosti nebo nefunkčnosti image se SLA pozastavuje na dobu
potřebnou k jeho opravě zadavatelem.
Zadavatel nedisponuje imagemi pro jednotlivá koncová zařízení,
neboť struktura stávajícího ICT vybavení to prakticky vylučuje - nemá
tedy ani nástroje a postupy pro instalaci takových imagí.
Aby zadavatel dostál závazku z návrhu smlouvy, musel by vynaložit
značné časové prostředky na pořízení takových image a současně by
musel i v budoucnu takové image pořizovat pro nově pořizovaná ICT
zařízení.
•

Zadavatel zajistí náhradní zařízení do servisního poolu, pro případy
zápůjčky při zajištění pozáručního servisu, opravy či reinstalace.
Tento požadavek je přímo v rozporu s požadavkem zadavatele
uvedeným v Příloze 3.a (Technická specifikace) Zadávací
dokumentace, bod 1. odst. 3:
„Poskytování služby zahrnuje správu operačního systému MS Windows,
správu a instalaci schváleného SW, správu příslušenství osobních počítačů
(lokální a síťové tiskárny, skenery, fotoaparáty a další), lokální zpřístupnění
síťových prostředků (fileshare, printshare), správu zabezpečení koncových
bodů (antivir a firewall, updaty), evidenci hardwaru a softwaru v aplikaci
zadavatele podle jeho interních pravidel, zajištění záručního servisu u
autorizovaného servisního partnera, zajištění pozáručního servisu, zapůjčení
koncového zařízení podobných parametrů v případě opravy či reinstalace.
V souladu s ustanovením § 76 odst. 1 ZVZ hodnotící komise vyřazuje
nabídku a zadavateli doporučuje vyloučit tohoto dodavatele ze
zadávacího řízení.

Identifikační údaje uchazečů, jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, včetně odůvodnění:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč z důvodu, že by jeho nabídka
obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V Praze dne 29. 8. 2016

……………………………..
Za zadavatele
Mgr. Markéta Nováčková
na základě plné moci
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