Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka: „Dodávka prvků vnitřní konektivity - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“
Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí,
Česká republika, IČ: 64201121
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Použitý druh zadávacího řízení (§ 217 odst. 2 písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon"): zjednodušené podlimitní řízení na dodávky dle § 3 odst. a) a 53 zákona.
Zakázka je součástí projektu s názvem „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, reg. č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 47
„INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)".
__________________________________________________________________________________
1.

Předmět veřejné zakázky, dle § 217 odst. 2 písm. a) zákona

Předmětem veřejné zakázky je dodání nového hardware a software k modernizaci vnitřní konektivity
zadavatele vč. síťových prvků, které zajistí splnění podmínek pro její provoz v rámci základní školy,
určených výzvou č. 47 IROP, konkrétně přílohy č. 9 Specifických pravidel této výzvy:
 Výpočetní technika - zázemí pro síťové prvky:
o serverové řešení vč. příslušenství
o rackové pole
o záložní zdroje
 Síťové a bezpečnostní prvky - standard vnitřní konektivity ve škole:
o Firewall - bezpečnostní brána
o Switche - síťové přepínače
o WIFI - bezdrátové prvky
 Síťové prvky – materiál
Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace („Technická
specifikace - Infrastruktura vnitřní konektivity“), v příloze č. 6 zadávací dokumentace („Závazný text
smlouvy o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb“) a dále v příloze č. 8
(„Standard vnitřní konektivity“).
2. Cena sjednaná ve smlouvě o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících
služeb, dle § 217 odst. 2 písm. a) zákona


Sjednaná cena ve Smlouvě o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb
činí 2.441.262,00 Kč bez DPH, tj. 2.953.927,00 Kč včetně DPH.
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3.

Označení účastníků zadávacího řízení, dle § 217 odst. 2 písm. c) zákona
Nabídka
č.

Účastník

IČ

Sídlo

1

FLAME System s.r.o.

268 46 888

Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

2

DLNK s.r.o.

260 12 162

T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují

4.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,
dle § 217 odst. 2 písm. d) zákona


5.

Žádný účastník nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru, dle §
217 odst. 2 písm. e) zákona


DLNK s.r.o., T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 26012162

Odůvodnění výběru:
Vybraný dodavatel byl zadavatelem vybrán na základě hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení. Úkony podle zákona prováděla komise pověřená zadavatelem.
Nabídky byly hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost, přičemž dílčími
hodnotícími kritérii byly:
a) Nabídková cena v Kč bez DPH:

váha 90%

b) Doba do zahájení fyzického servisního zásahu na zařízení v místě plnění v případě kritické vady v
celých pracovních hodinách:
váha 10%

Údaje o ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek:
Nabídková cena v Kč
bez DPH

Název účastníka, IČ

1

FLAME System s.r.o, IČ: 26846888

2 838 279,15 Kč

86,01

77,41 b.

2

DLNK s.r.o., IČ: 26012162

2 441 262,00 Kč

100,00

90,00 b.

Nabídka č.

Název účastníka, IČ

Doba do zahájení
servisního zásahu na
zařízení v případě
kritické vady v hod.:

Body

Váha hodnotícího
kritéria (90%)

Nabídka č.

Body

Váha hodnotícího
kritéria (10%)

1

FLAME System s.r.o, IČ: 26846888

1,00

100,00

10,00 b.

2

DLNK s.r.o., IČ: 26012162

1,00

100,00

10,00 b.

2

Pořadí nabídek bylo sestaveno dle součtu bodových ohodnocení, získaných za jednotlivá dílčí hodnotící
kritéria, přičemž jako nejvýhodnější nabídka byla stanovena nabídka s nejvyšším takto stanoveným
počtem získaných bodů. Maximálně mohla nejvhodnější nabídka v hodnocení získat 100 bodů.
Výsledné pořadí nabídek:
Pořadí

Název účastníka, IČ

CELKEM získaných bodů

1

DLNK s.r.o., IČ: 26012162

100,00

2

FLAME System s.r.o, IČ: 26846888

87,41

Nejvýhodnější nabídku na realizaci předmětu veřejné zakázky předložil účastník DLNK s.r.o., IČ:
26012162 s nabídkovou cenou 2.441.262,00 Kč bez DPH a s dobou do zahájení servisního zásahu na
zařízení v případě kritické vady ve výši 1 celé pracovní hodiny.
Smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 23. 07. 2021.
6.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi, dle § 217 odst. 2
písm. f) zákona


Dodavatel, s nimž byly uzavřeny smlouvy, bude k plnění veřejné zakázky využívat tyto
poddodavatele:
o VERACOMP, s.r.o., Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha, IČ: 28321561.
o AT Computers, a.s., Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava, IČ: 61672599.
o eD system, a.s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, IČ: 47974516.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžní dialogem,
jednacího řízení bez uveřejnění či zjednodušeného režimu, dle § 217 odst. 2 písm. g) až i)
zákona

8.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno, dle § 217 odst. 2 písm. j)
zákona


9.

Nepoužito.

Nezrušeno.

Odůvodnění nezavedení dynamického nákupního systému, dle § 217 odst. 2 písm. j) zákona


Nerelevantní.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, dle § 217 odst. 2 písm. k) zákona
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Jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických nebyly použity.

11. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, dle § 217 odst. 2 písm. l) zákona


U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části, dle § 217 odst. 2 písm. m) zákona


Odůvodnění není relevantní.

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3, dle
§ 127 odst. 2 písm. n) zákona


Odůvodnění není relevantní.

V Trutnově, dne ………………………..
podepsal
Ing. Zuzana Digitálně
Ing. Zuzana
Horáková Horáková Radová
Datum: 2021.07.26
Radová
10:43:50 +02'00'

………………………………………….……………….……………..
Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy
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