město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pořízení a implementace produktů Microsoft“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_706.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace produktů společnosti Microsoft v rámci
licenčního programu Enterprise Agreement a implementace licencí 365 do prostředí zadavatele.
Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 ZD.
Celková předpokládaná hodnota za předmět veřejné zakázky činí 4 000 000 Kč bez DPH.
CPV: 48000000-8 Balíky programů a informační systémy; 72224100-2 Plánování implementace
systémů a 72263000-6 Implementace programového vybavení.
3. Druh zadávacího řízení
Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky bylo zvoleno zjednodušené podlimitní řízení dle § 53
zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu ve smyslu § 53 odst. 1 zákona dne 14.09.2020
zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele.

4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
AUTOCONT

a.s.,

Hornopolní

3322/34,

Moravská

Ostrava,

702

00

Ostrava,

IČO: 04308697.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
3 314 806,00 Kč bez DPH a 4 010 915,26 Kč včetně DPH.
Zadavatel nemá žádnou informaci, že by se na plnění veřejné zakázky podíleli poddodavatelé.
Základním kritériem hodnocení veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek ve smyslu
§ 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové
ceny celkem v Kč bez DPH za 36 měsíců uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, která tvořila
přílohu č. 4 ZD. Hodnocení bylo provedeno komisí jmenovanou zadavatelem, která na základě
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH sestavila pořadí nabídek. Vítězným dodavatelem se stal
dodavatel, který nabídl zadavateli nejnižší nabídkovou cenu celkem v Kč bez DPH za 36 měsíců.
Vybraný dodavatel prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu a jeho nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka vybraného dodavatele byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny
se závěrem, že nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
5. Účastníci zadávacího řízení
Číslo
nabídky

Účastník

IČO

Nabídková cena celkem v Kč
bez DPH za 36 měsíců

1.

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

64949681

4 201 723,04

2.

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4

24207519

3 768 935,00

3.

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

04308697

3 314 806,00

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení včetně odůvodnění
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,

c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele

Mgr.
Antonín
Jalovec

Digitálně podepsal
Mgr. Antonín
Jalovec
Datum: 2020.11.23
14:04:36 +01'00'

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

