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

č. j. VZ52/2020 s názvem: „Firewall - upgrade“
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 upgrade Firewallu, který spočívá v náhradě stávajících FW Cisco
ASA5585-X, zajišťujících ochranu na vnějším perimetru, včetně rozšíření FW na vnitřní perimetr a náhrada
VPN koncentrátorů Cisco ASA5520-X technologií NGFW se závaznými parametry, které nabízené řešení
musí splňovat.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
3 581 610,- Kč bez DPH.
4. Nejnižší nabídková cena na základě provedeného hodnocení:
3 581 610,- Kč bez DPH.
5. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Zadavatel využil zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 ZZVZ na dodávky.
6. Označení účastníků zadávacího řízení:
H-Square ICT Solutions s.r.o., se sídlem Husova 241/7, 110 00 Praha 1, IČO: 04114574
NTT Czech Republic s.r.o., se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 26175738
7. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
8. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena rámcová dohoda:
H-Square ICT Solutions s.r.o., se sídlem Husova 241/7, 110 00 Praha 1, IČO: 04114574
9. Odůvodnění výběru výše uvedeného vybraného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek dle ustanovení
§ 114 odst. 2 ZZVZ. 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.

10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Vybraný dodavatel nebude k plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele.

V Praze
Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
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