PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity
v Opavě – dodávka aktivních síťových prvků

Název projektu:

Modernizace výukové infrastruktury Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo zadavatele:

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

IČO zadavatele:

47813059

Zastoupen:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.slu.cz

Zadavatel, Slezská univerzita v Opavě, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu
zadavatele pro veřejnou zakázku.

Označení zadavatele

Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746
01 Opava, IČO: 47813059.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních
prvků (zejména routerů, switchů a racků) do objektů
Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě.
Předmět veřejné zakázky je konkrétně specifikován
touto zadávací dokumentací, zejména pak technickou
specifikací (položkovým rozpočtem), která je přílohou
zadávací dokumentace č. 1.

Předmět veřejné zakázky

Elektronicky
podepsal(a) JUDr.
Michal Šilhánek

Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávku
požadovaného řešení, jeho instalaci, konfiguraci,
testování a uvedení do provozu včetně dodávky
nutného software (včetně registrace licencí a dodávky
dalšího potřebného příslušenství dle specifikace a
požadavků zadavatele definovaných v příloze č. 1).
Součástí předmětu veřejné zakázky je zaškolení
pověřených pracovníků zadavatele, a to minimálně v
rozsahu 16 hodin.

Cena sjednaná ve smlouvě,
pokud byla uzavřena

9 979 723 Kč bez DPH.

Použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi
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 zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto
elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci

VISITECH a.s., Košinova 655/59, Královo Pole, 612
00 Brno, IČO: 25543415,
Z + M Partner, spol. s.r.o., Valchařská 3261/17,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935.

Není relevantní.

VISITECH a.s., Košinova 655/59, Královo Pole, 612
00 Brno, IČO: 25543415.
Vybraný
dodavatel
nejvýhodnější nabídku.

předložil

ekonomicky

Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.

Není relevantní.

Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým
zázemím
pro
umožnění
podání
nabídky
elektronickými prostředky.

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní.

Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci
V Brně dne 21. 9. 2018

_________________________
Slezská univerzita v Opavě
Zastoupeno
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek

Není relevantní.

