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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka:

Diskové pole

dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA
IČ: 65269705
Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení diskového pole
včetně nutné infrastruktury k zabezpečení dostatečné kapacity
úložiště pro potřeby provozních a informačních systémů FN
Brno. Nedílnou součástí veřejné zakázky je požadavek na
robustnost a spolehlivost řešení, tzn. rozložení do dvou
geograficky oddělených lokalit (vzdálenost do 160 m).
§

Předmětem zakázky byla i technická podpora po dobu
48 měsíců s garancí opravy následující pracovní den
od nahlášení poruchy v místě instalace.

Součástí dodávky byla dále:

Předmět veřejné zakázky

§

Doprava do místa plnění v sídle zadavatele

§

Kompletace zařízení

§

HW instalace do stávajících serveroven a racků

§

Propojení se stávající SAN infrastrukturou

§

Instalace a konfigurace v místě plnění z továrního
nastavení výrobce pole a SAN infrastruktury za
přítomnosti
systémových
inženýrů
zadavatele
v potřebném rozsahu do dosažení funkčního stavu
řešení

§

Testování a předvedení funkčnosti automatického
failoveru mezi lokalitami (zadavatel poskytne server
s předinstalovanou platformou VMware vSphere 5.5)

§

Zaškolení 2 pracovníků zadavatele na nové
technologie v rozsahu minimálně 24 hodin s možností
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čerpání v průběhu více dnů
Diskové pole včetně nutné infrastruktury
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/
9 554 870,- Kč bez DPH

dle § 85 odst. 2 písm. b)
Zvolený způsob zadávacího řízení

Otevřené řízení

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč
Uchazeč č. 1
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno- Židenice
27675645
CZ27675645
Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací
podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny
Uchazeč č. 1
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno- Židenice
27675645
CZ27675645
9 554 870,- Kč

Uchazeč č. 2
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

Pontech s.r.o.
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
27977315
CZ27977315
7 680 400,- Kč

Uchazeč č. 3
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

Český servis a.s.
Řípská 347/6, 627 00 Brno- Slatina
27818331
CZ27818331
10 283 545,- Kč

Uchazeč č. 4
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
47676795
CZ47676795
6 698 850,- Kč

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči
Uchazeč č. 2

Pontech s.r.o.
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Sídlo
IČ
DIČ
Důvod vyloučení

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
27977315
CZ27977315
Nabídka společnosti Pontech s.r.o. byla hodnotící komisí vyřazena
z dalšího posouzení, neboť hodnotící komise dospěla k závěru, že
uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci tím, že jeho nabídka nesplňuje
požadavky zadavatele uvedené v čl. II Zadávací dokumentace na
celkovou rozšiřitelnost jednoho diskového pole na min. 700 disků,
uchazeč nabízí limitované řešení na rozšiřitelnost max. 2x250 disků;
dále nesplňuje požadavek na to, že součástí dodávky musí být
neomezená licence, nebo licence na maximální možnou kapacitu
nabízeného modelu diskového pole, nebo maximální možný osaditelný
počet disků, nebo jinou maximální možnou hodnotu, dle typu
licencování, kdy uchazeč dodává licence pouze na jím nabízenou
kapacitu diskového pole; uchazeč nesplňuje také požadavek na
umožnění bezvýpadkového provozu a nepřerušenou komunikaci vůči
hostům i v případě havárie celé jednotky bez použití dalšího SW nebo
HW a bez spolupráce s OS nebo virtualizačními hypervizory, přičemž
uchazečem nabízené řešení umožňuje vysokou dostupnost pouze
s použitím hypervizorů VMware či Oracle; konečně uchazečem
předložená nabídka je částečně zpracována v anglickém jazyce.

Uchazeč č. 4
Sídlo
IČ
DIČ
Důvod vyloučení

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
47676795
CZ47676795
Nabídka společnosti AutoCont CZ a.s. byla hodnotící komisí vyřazena
z dalšího posouzení, neboť hodnotící komise dospěla k závěru, že
uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci, neboť jeho nabídka neobsahuje
zadavatelem v čl. VI. bodu pátém Zadávací dokumentace požadovaný
návod k ovládání nabízeného Zboží, respektive nabídka obsahuje CD
s dodaným návodem, který ovšem není čitelný (zadavatel se pokusil
přečíst návod na několika stanicích).
Uchazeč byl hodnotící komisí požádán na základě § 76 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
o prokázání, že je možné přečíst návod k dodávanému zboží, který
předložil ve své nabídce a vysvětlení, jakým způsobem je možné tento
návod přečíst, tak aby splnil tento požadavek zadavatele.
Uchazeč v dodatečném termínu vysvětlení nepodal, a proto zadavatel
na předložený nečitelný návod pohlíží jako na návod v nabídce
uchazeče zcela absentující.

dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu
---------------------------------------------------
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dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění
--------------------------------------------------dle § 85 odst. 2 písm. h) – zdůvodnění zrušení zadávacího řízení
--------------------------------------------------

Zpráva zpracována dne:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

29. 9. 2014
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Pavel Dlabaja, tel.: 532 233 743, pavel.dlabaja@fnbrno.cz
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