MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Uveřejněno prostřednictvím E-ZAK
Číslo VZ
VZP/22/062

Naše značka
P4/414031/22/OPR/VAL

Vyřizuje/linka
Valtová/261 192 570

Praha
1. 9. 2022

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Tímto oznamujeme, že veřejný zadavatel, městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška
2059/80b, 140 46 Praha 4, (dále jen zadavatel), rozhodl dne 31. srpna 2022 usnesením Rady městské
části Praha 4 č. 18R-584/2022 v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k
zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Obnova záložního pole Netapp 2552 a prodloužení
podpory výrobce NETAPP a IBM“, zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, (dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 14. 7. 2022 na profilu
zadavatele, (dále jen zadávací řízení),
o výběru dodavatele
TOTAL SERVIS a.s., IČO 256 18 067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7,
(dále jen vybraný dodavatel), s nabídkovou cenou 6.741.031 Kč včetně DPH, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona.
Zadavatel si v čl. 13 písm. a) zadávací dokumentace vyhradil právo oznámit své rozhodnutí o výběru
dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.
Detailní popis hodnocení nabídek (zpráva o hodnocení nabídek) a výsledek posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele tvoří přílohy tohoto oznámení.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat zadavateli podle § 242 odst. 2 zákona zdůvodněné
námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona se toto
oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu
zadavatele.

Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 0006 3584

tel:
+ 420 261 192 570
e-mail:
hana.valtova@praha4.cz
Profil zadavatele: https://ezak.praha4.cz

Účastník zadávacího řízení se v souladu s ust. § 243 zákona může písemně vzdát práva na podání
námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Doručením písemného vzdání se práva podat námitky
zadavateli tak uplyne tomuto účastníkovi zadávacího řízení lhůta pro podání námitek. Vzor vzdání se
práva námitek v předmětném zadávacím řízení přikládáme v příloze tohoto oznámení.

Mgr.
Michal
Nocar

Hana
Valtová

Digitálně podepsal
Mgr. Michal Nocar
Datum: 2022.09.01
09:40:17 +02'00'

Mgr. Michal Nocar
pověřený vedením odboru právního
Úřadu městské části Praha 4

Digitálně podepsal
Hana Valtová
Datum: 2022.09.01
09:34:11 +02'00'

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Hana Valtová
Referent oddělení veřejných zakázek
Odbor právní Úřadu městské části Praha 4
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VZDÁNÍ SE PRÁVA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
v zadávacím řízení č. VZP/22/062 k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Obnova záložního pole Netapp 2552 a prodloužení podpory výrobce NETAPP a IBM“,
vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 14. 7. 2022 na profilu zadavatele,
Identifikační údaje zadavatele
Název: Městská část Praha 4
Sídlo: Antala Staška 2050/80b, 140 46 Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

Účastník zadávacího řízení se tímto vzdává práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele ve výše uvedeném zadávacím řízení v souladu s ust. § 243 zákona.

V ……………………. dne ………………..

……………………………………………
podpis oprávněné osoby jednat jménem
účastníka zadávacího řízení

Vyplněné vzdání se práva podání námitek proti rozhodnutí zadavatele a podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení zašlete, prosím, prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK zadavateli.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
dle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)
I.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací řízení č. VZP/22/062 vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání veřejné
zakázky na dodávky „Obnova záložního pole Netapp 2552 a prodloužení podpory výrobce
NETAPP a IBM“, zahájeném dle ust. § 53 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele dne 14. 7 .2022, (dále jen zadávací řízení).

II.

SLOŽENÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE A PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel jmenoval komisi pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek usnesením Rady
městské části Praha 4 č. 16R-458/2022 ze dne 13. 7. 2022 (dále jen komise) ve složení:
Ing. Jaroslav Míth, člen Rady městské části Praha 4
Ing. Michal Kárník, tajemník Úřadu městské části Praha 4
Mgr. Martin Fíla, vedoucí oddělení IKT, odbor hospodářské správy, Úřad městské části Praha 4
Tajemník komise:
Mgr. Hana Valtová, referent oddělení veřejných zakázek, odbor právní, Úřad městské části Praha 4

III.

SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK
POŘADOVÉ
ČÍSLO

1.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO
ŘÍZENÍ

TOTAL SERVIS a.s.
IČO: 256 18 067
Sídlo: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
Právní forma: akciová společnost
GC System a.s.
IČO: 645 09 826
Sídlo: Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno
Právní forma: akciová společnost

DATUM a ČAS
DORUČENÍ
NABÍDKY

4. 8. 2022
19:29:45

5. 8. 2022
08:34:43

Nabídky byly zadavateli doručeny elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje E-ZAK na adresu: https://ezak.praha4.cz/ .
IV.

POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky účastníků zadávacího řízení byly hodnoceny podle základního hodnoticího kritéria
ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Hodnocení nabídek v rámci kritéria „Výše nabídkové ceny včetně DPH“ provedla komise takto:
a) stanovila pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH v souladu s § 113
zákona;
b) v souladu s § 113 zákona konstatovala, že nabídková cena včetně DPH dodavatele,
který se umístil jako první v pořadí nabídek, je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
přiměřená.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výsledné pořadí nabídek:
Pořadí
umístění
účastníka

Účastník zadávacího řízení

Výše nabídkové
ceny včetně DPH

Pořadové
číslo
účastníka

1.

TOTAL SERVIS a.s.

6.741.031 Kč

1.

2.

GC System a.s.

6.762.085 Kč

2.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka účastníka č. 1 TOTAL SERVIS a.s., IČO 256
18 067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, (dále jen vybraný dodavatel),
s nabídkovou cenou 6.741.031 Kč včetně DPH.
V.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona provedla posouzení nabídky dodavatele, jehož nabídka
byla komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a to z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele, tj. posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
v zadávacím řízení. Komise konstatovala, že vybraný dodavatel řádně prokázal splnění všech
požadavků, stanovených zákonem a splnění požadavků, stanovených zadavatelem.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a dalších dokladů pro splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, tvoří přílohu č. 1 této zprávy.
Příloha:
Příloha č. 1 – Přehled splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele vybraným
dodavatelem

V Praze dne 15. 8. 2022

Zapsala: Mgr. Hana Valtová, tajemník komise
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Přehled splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
v zadávacím řízení k veřejné zakázce "Obnova záložního pole Netapp 2552 a prodloužení podpory výrobce NETAPP a IBM"
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)
Účastník zadávacího řízení - vybraný dodavatel
Obchodní firma (název)

TOTAL SERVIS a.s.

Sídlo
Identifikační údaje vybraného
IČO
dodavatele

U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
256 18 067

Právní forma

akciová společnost

Forma podniku dle doporučení Komise č. 2003/361/ES

střední podnik

Nabídka zpracovaná v českém jazyce

ANO

Krycí list nabídky (členění nabídkové ceny)

ANO

Hodnoticí kritéria ekonomické
Nabídková cena včetně DPH
výhodnosti nabídek

6 741 031,00 Kč

Požadavky ze zákona a požadavky zadavatele

Doklad/Osoba

Datum vyhotovení

Vidimace

Posouzení dokladu

30.06.2022

11.08.2022

splněno

03.08.2022

03.08.2022

splněno

Výpis ze seznamu kvalifikovaných/certifikovaných dodavatelů
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
zákona - PO
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
zákona - FO
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
Prokázání základní
b) zákona
způsobilosti dle § 75 odst. 1
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
písm. a) až e) zákona
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona

Výpis z SKD,

čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 odkaz na odpovídající
informace vedené v
písm. b) zákona a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona
výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. e) zákona

informačním systému
veřejné správy

výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní, je-li v něm uchazeč
zapsán

Prokázání profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1 doklad o oprávnění k
a odst. 2 písm. a) zákona podnikání (živnostenské
oprávnění či licenci, dle § 77
odst. 2 písm. a) zákona)

živnostenské oprávnění

Významné dodávky nebo služby (seznam)

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za
posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
(název objednatele a jméno kontaktní osoby, u které bude možné
poskytnutí významné služby ověřit), v rozsahu:

Seznam techniků

Prokázání technické
kvalifikace dle § 79 odst. 2
písm. b) a c) a d) zákona

čestné prohlášení

• min. 3 významné dodávky a služby odpovídající předmětu plnění
veřejné zakázky, tj. dodávky midrange diskových polí, jejich
implementace a následné servisní podpory (maintenance).
Zadavatel požaduje, aby každá z těchto významných dodávek a
služeb dosahovala minimálního finančního objemu 2 mil. Kč bez
DPH;
NEBO min. 1 významnou dodávku a službu odpovídající předmětu
plnění veřejné zakázky, tj. dodávky midrange diskových polí,
jejich implementace a následné servisní podpory (maintenance)
v minimálním finančním objemu 5,6 mil. Kč bez DPH;

1) Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky, Smlouva o dodání
technologické základny, 1/2020 – 11/2020, 100.992.163,31 Kč bez DPH (z toho dodávka
diskových polí v hodnotě 13 946 000,00 Kč bez DPH)
2) Hlavní město Praha Městská Policie hlavního města Prahy, Dodávka disků do
provozovaných datových polí pro Městskou policii hl. m. Prahy, 6/2021, 5 850 039,- Kč
bez DPH

• min. 3 významné dodávky a služby odpovídající předmětu plnění
veřejné zakázky, tj. dodávky SAN infrastruktury, jejich
implementace a následné servisní podpory (maintenance).
Zadavatel požaduje, aby každá z těchto významných dodávek a
služeb dosahovala minimálního finančního objemu 1 mil. Kč bez
DPH;

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Dodávka SAN infrastruktury,
12/2018 – 12/2019, 18.597.170,- Kč bez DPH
2) NET-Services, s.r.o., Dodávka SAN infrastruktury, 9/2019, 14.975.000,- Kč bez DPH
3) Hlavní město Praha Městská Policie hlavního města Prahy, Dodávka SAN switchů
pro potřebu ředitelství, 6/2022, 2.860.000,- Kč bez DPH

• min. 3 významné dodávky a služby odpovídajících předmětu
plnění veřejné zakázky, tj. dodávek zálohovacího řešení na
páskové knihovny, jejich implementace a následné servisní
podpory (maintenance). Zadavatel požaduje, aby každá z těchto
významných dodávek a služeb dosahovala minimálního
finančního objemu 450.000 Kč bez DPH;
NEBO min. 1 významnou dodávku a službu odpovídajících
předmětu plnění veřejné zakázky, tj. dodávek zálohovacího řešení
na páskové knihovny, jejich implementace a následné servisní
podpory (maintenance) v minimálním finančním objemu 1,4 mil.
Kč bez DPH.

1) Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky, Smlouva o dodání
technologické základny, 1/2020 – 11/2020, 100.992.163,31 Kč bez DPH (z toho dodávka
zálohovacích pásek pro zálohování dat v hodnotě 6 099 738,34 Kč bez DPH)
2) Ministerstvo zahraničních věcí, Dodávka zálohovacích zařízení a zajištění servisu,
12/2019, 3.759.000,- Kč bez DPH

seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky a osvědčení o odborné kvalifikaci těchto osob.
• alespoň 1 osoba s certifikací od výrobce diskových polí na
úrovni Midrange Storage Technical Support;

anonymizovaný údaj
(zam.)
čestné prohlášení,
certifikát, životopis

3. 8. 2022
27. 7. 2017
19. 7. 2022

11.08.2022

splněno

seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky a osvědčení o odborné kvalifikaci těchto osob.
• alespoň 1 osoba s certifikací od výrobce VMware Certified
Professional Data Center Virtualization;

anonymizovaný údaj
(zam.)
čestné prohlášení,
certifikát, životopis

3. 8. 2022
18. 1. 2021
19. 7. 2022

11.08.2022

splněno

Seznam te
Prokázání kvalifikace dle §
53 odst. 4 zákona

seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky a osvědčení o odborné kvalifikaci těchto osob.
• alespoň 1 osoba s certifikací od výrobce IBM Tape storage
solution na minimální úrovni Foundation;

anonymizovaný údaj
(zam.)
čestné prohlášení,
certifikát, životopis

3. 8. 2022
11. 11. 2020
19. 7. 2022

11.08.2022

splněno

anonymizovaný údaj
seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné
(zam.)
zakázky a osvědčení o odborné kvalifikaci těchto osob.
čestné prohlášení,
• alespoň 1 osoba s certifikací Ethical Hacker.
certifikát, životopis

3. 8. 2022
30. 8. 2021
28. 7. 2022

11.08.2022

splněno

• osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu certifikace
Trusted Introducer, min. na úrovni Accredited, vydanou nezávislou
nadnárodní bezpečnostní autoritou potvrzující firemní znalost ve
zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů určenou pro Českou
republiku;

čestné prohlášení
certifikát

• pro ostatní nabízené produkty, hardwarové i softwarové, osvědčení o
odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu osvědčení od výrobce
nabízené technologie.

IBM Česká
republika
čestné prohlášení,
certifikát Business
Partner

3. 8. 2022
akreditováno od 28. 2. 2020
ověřeno 8. 8. 2022

01.07.2022

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

12.08.2022

splněno

12.08.2022

splněno

NE

Návrh smlouvy ve znění přílohy č. 4 ZD podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
(případně plná moc udělená oprávněnou osobou k podpisu)
Prohlášení výrobce zařízení, příp. oficiálního distributora pro ČR, že se jedná o nové produkty a
současně, že nabízené zboží je určeno pro trh v ČR a pochází z oficiálního distribučního kanálu
daného pro ČR

splněno

ANO
IBM Česká
republika
čestné prohlášení

01.07.2022

Seznam poddodavatelů

čestné prohlášení z 3. 8. 2022, že plnění veřejné zakázky nebude realizováno
prostřednictvím poddodavatelů

Spolehlivost plátce DPH

ANO, ověřeno v ARES 8. 8. 2022

Údaje o skutečném majiteli - evidence skutečných majitelů

Prověření osob ve smyslu Nařízení Rady EU č. 576/2022 (opatření vzhledem k činnosti Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině) a 269/2014 (opatřeních, pokud jde o jednání narušující nebo
ohrožující územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny)
Věcné a formální připomínky uchazeče

výpis ISSM z 8. 8. 2022
1. Václav Novák - velikost podílu 70%, dat.nar. anonymizovaný údaj, bytem
anonymizovaný údaj
2. Ori Harel - velikost podílu: 30%, dat.nar. anonymizovaný údaj, bytem anonymizovaný
údaj

prověřeno 8. 8. 2022, nenalezeno napojení na sankcionované osoby

