Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
Č. j.:
KK/812/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Nákup IT 2018 II“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000612“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-041374“
Předmět veřejné zakázky: Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí. Každý účastník je
oprávněn podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se
myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části.
Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup počítačů, terminálů, monitorů, serverů, Firewall a
software pro Karlovarský kraj v rozsahu specifikovaném touto výzvou. Veškeré podmínky se
vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno jinak. Požadujeme nová,
značková, nerepasovaná zařízení. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s
dodávkou a předáním zařízení zadavateli včetně dodání do skladu v místě plnění.
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Část A
Název:
Sídlo:

Microshop, s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6
IČO:
26165031
Cena sjednaná ve smlouvě: 2.565.200,00 Kč včetně DPH.
Část B
Název:
Sídlo:

ANECT a.s.
Vídeňská 204/125
619 00 Brno
IČO:
25313029
Cena sjednaná ve smlouvě: 1.209.865,90 Kč včetně DPH.
Část C
Název:
Sídlo:

Microshop, s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6
IČO:
26165031
Cena sjednaná ve smlouvě: 302.500,00 Kč včetně DPH.

Část D
Název:
Sídlo:

Software602 a.s.
Hornokrčská 15
140 00 Praha 4
IČO:
63078236
Cena sjednaná ve smlouvě: 857.890,00 Kč včetně DPH.

Část E
Název:
Sídlo:

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava
IČO:
04308697
Cena sjednaná ve smlouvě: 1.449.970,83 Kč včetně DPH.
Odůvodnění výběru nejvhodnějších nabídek:
Výše uvedení účastníci splnili veškeré zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené
v zadávací dokumentaci, stejně jako požadovanou kvalifikaci a předložené nabídky byly
ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na skutečnost, že v části B a D zadavatel obdržel pouze
jednu nabídku, neprovedl v těchto částech hodnocení nabídek dle kritéria uvedeného v zadávací
dokumentaci.
Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
nabídky

Název

Sídlo

IČO

Část, na
kterou byla
nabídka
podána

1.

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

Jungmannova 1029
413 01 Roudnice n.L.

25403435

E

2.

ANECT a.s.

Vídeňská 204/125
619 00 Brno

25313029

B

3.

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava

04308697

A, C, E

4.

Software602 a.s.

Hornokrčská 15
140 00 Praha 4

63078236

D

5.

VUJO s.r.o.

Křížova 116
356 01 Sokolov

64830713

E

6.

Microshop s.r.o.

Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6

26165031

A, C

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení: --Odůvodnění vyloučení účastníků: --Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita: --Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: --Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: --Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: --Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn: --Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): --Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): --Důvod zrušení části zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: ---
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