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

č. j. VZ7_2021 s názvem: „Dodávky náhradních dílů a komponent IT“
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 veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v
souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kabeláže,
tabletů a náhradních dílů a komponent IT.
Zadavatel rozdělil v souladu s ustanovením § 138 odst. 1 ZZVZ dynamický nákupní systém na 2 kategorie:


Kategorie č. 1: Kabeláž a související komponenty. Předmětem této kategorie DNS bude zadávání
dílčích veřejných zakázek na dodání kabeláže a komponent s ní související.



Kategorie č. 2: Tablety, komponenty a náhradní díly IT. Předmětem této kategorie DNS bude
zadávání dílčích veřejných zakázek na dodání tabletů, komponentů a náhradních dílů IT.

3. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, resp. dynamického nákupního systému:
8.000.000,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kategorie č. 1 je 1.500.000,- Kč bez DPH a u
kategorie č. 2 je 6.500.000,- Kč bez DPH.
4. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Zadavatel využil pro zadání veřejné zakázky, resp. zavedení dynamického nákupního systému, pravidla
pro nadlimitní užší řízení podle ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 58 a násl.
ZZVZ na dodávky.
5. Doba, na kterou byl dynamický nákupní systém zaveden:
Dynamický nákupní systém je zaváděn na období 48 měsíců, a to od 19. 5. 2021 do 19. 5. 2025.
6. Označení účastníků zadávacího řízení:


FLAME System s.r.o., se sídlem: Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26846888;



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00
Praha 9, IČO: 05324165;



KH servis a.s., se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČO: 45279748;



Power Systems s.r.o., se sídlem: V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 45797633.

Všichni účastníci zadávacího řízení podali žádost o účast do kategorie č. 1 a současně do kategorie č. 2
dynamického nákupního systému.

7. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
8. Označení dodavatelů zařazených do dynamického nákupního systému:


FLAME System s.r.o., se sídlem: Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26846888;



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00
Praha 9, IČO: 05324165;



KH servis a.s., se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČO: 45279748;



Power Systems s.r.o., se sídlem: V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 45797633.

Výše uvedení účastníci byly zařazeni do kategorie č. 1 a současně do kategorie č. 2 dynamického
nákupního systému.
9. Odůvodnění zařazení (resp. výběru) výše uvedených dodavatelů do dynamického nákupního
systému:
Zařazení dodavatelé splnili všechny kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a
požadované ZZVZ a prokázali tak svou způsobilost plnit dílčí veřejné zakázky zadávané v zavedeném
dynamickém nákupním systému.
10. Označení poddodavatelů dodavatelů zařazených do dynamického nákupního systému, pokud
jsou zadavateli známi


KH servis a.s., se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČO: 45279748.
o poddodavatel: IT assistance s.r.o., se sídlem: Štěpánská 616/20, Praha 1, 110 00, IČO: 26473054.

V Praze
Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
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CN: Mgr. Josef Hanibal
O: Český rozhlas
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Bez časového razítka

