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Zadavatel dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále „Zákon") předkládá tuto písemnou zprávu zadavatele o zadávacím řízení.
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Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS") na
dodávky předmětů standardní techniky informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT"),
a to zejména osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, servery,
switche, kancelářské stroje a zařízení (např. štítkovací stroje), skenery, příslušenství a další
příbuzné ICT předměty. Součástí dodávek může být i montáž, instalace, uvedení do provozu a
zaškolení obsluhy zadavatele, pokud to bude povaha dodávky či potřeby zadavatele vyžadovat.
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 ZZVZ, zadávanou
v souladu s

§ 3 písm. c) a § 58 ZZVZ užším řízení v nadlimitním režimu, jejímž účelem je zavedení

dynamického nákupního systému v souladu s § 139 odst. 1 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ".
!cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku.
Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za dobu trvání DNS činí
částku ve výši 15.000.000, - Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota DNS je
nepřekročitelná, zadavatel není povinen tuto hodnotu DNS vyčerpat celou beze zbytku.

Smlouvy budou uzavírány pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci DNS. Tyto smlouvy
budou zveřejňovány v souladu se zákonem o registru smluv a ZZVZ. Ceny sjednané v jednotlivých
smlouvách budou uvedeny na profilu zadavatele.
!zvolený druh zadávacího řízení.
Zadavatel při zadávání veřejných zakázek v rámci DNS postupuje dle ustanovení § 141 ZZVZ. DNS
jako takový byl zaveden dle §139 ZZVZ.
Užší řízení v nadlimitním režimu podle§ 3 písm. c) a§ 58 ZZVZ.
Označení účastníků zadávacího řízení

Žádost o
účast č.

Identifikace uchazeče

IČ

Z+ M Partner, spol. s r.o.,
1.

se sídlem Valchařská 3261/17,

26843935

702 00 Ostrava
M Computers s.r.o.,
2.

se sídlem Úlehlova 3100/10,

26042029

628 00 Brno-Líšeň

3.

DILERIS a.s.,
se sídlem Novoveská 1262/95,
Mariánské Hory,
709 00 Ostrava

26828677

Axes Computers s.r.o.,
4.

se sídlem Kollárova 1,

25232312

30100 Plzeň

5.

B2C, s.r.o.,
se sídlem Thákurova 7,
160 00 Praha 6

27957705

AUTOCONT a.s.,
6.

se sídlem Hornopolní3322/34,
Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

04308697

KYOCERA Document Solutions
7.

Czech, s.r.o.,
se sídlem Českomoravská

05324165

2420/15, 190 00 Praha 9
VDC kancelářská

8.

technika s.r.o.,
se sídlem Ústecká 1182/42a,

25607201
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184 00 Praha 8

9.

Colsys s.r.o.,
se sídlem Buštěhradská 109, 272
03 Kladno - Dubí

10.

GraphTech spol. s r.o.,
se sídlem Lobezská 214/9, 326
00 Plzeň

11.

14799634

25238051

C SYSTEM CZ a.s.,
se sídlem Otakara Ševčíka
840/10, 636 00 Brno-Židenice

27675645

Shora uvedení účastníci zadávacího řízení prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a
jejich žádosti o účast jsou v souladu se zadávacími podmínkami.
Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.

joznačení poddodavatelů
Nejsou.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno. Dynamický nákupní systém byl zaveden.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Nabídka byla podána prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn

Nebyl zjištěn střet zájmu zúčastněných osob.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
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Jedná se o zvláštní postup podle části šesté ZZVZ, cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického
nákupního systému.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
Zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Ustanovení§ 78 odst. 3 ZZVZ nebylo v zadávacím řízení využito.
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