Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ22/2018 s názvem: „Dalet – údržba vysílacích systémů“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacího systému Dalet, který Český rozhlas využívá k zajištění svého
vysílání na všech svých okruzích. Údržbou je rozuměna kompletní a komplexní podpora technologických vrstev
centrální infrastruktury nacházející se pod úrovní systému Dalet a s nimi spojených služeb. Především se tedy jedná o
vrstvy serverů, diskových polí, SAN a LAN, virtualizační vrstvu, vrstvu zálohování a monitorování a administrátorskou
vrstvu. Předmětem plnění podpory jsou komplexní servisní služby spojené s provozem hardware a software, které v
případě problému řeší nápravu problému komplexně a bez ohledu na jeho příčinu, ať hardwarovou či softwarovou.
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
7.428.000,- Kč bez DPH, což činí 8.987.000,-Kč s DPH.
3. Použitý druh zadávacího řízení:
Zadavatel využil otevřené nadlimitní řízení podle § 56 ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení:
Rexonix s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 1661/35, Krč,
14000, Praha 4
Power Systems s.r.o., se sídlem V luhu 754/18, Nusle,
140 00 Praha 4

04493982
45797633

5. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Rexonix s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 1661/35, Krč, 14000, Praha 4, IČO: 04493982
7. Odůvodnění výběru výše uvedeného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická výhodnost
nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Na realizaci veřejné zakázky se poddodavatelé podílet nebudou.

V Praze dne 7. 1. 2019

Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
Elektronicky podepsáno
Mgr. Josef Hanibal
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