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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle ustanovení § 85 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále též „zákon“)

1. Název ve ejné zakázky: Vybavení datových center zálohovacími systémy
etn zálohovacího software
2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 24/2013-52-27
3. Identifika ní údaje zadavatele, p edm t ve ejné zakázky, smluvní cena

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele

R – eská správa sociálního zabezpe ení
Praha 5, K ížová 25
edm tem ve ejné zakázky je závazek zhotovitele dodat
objednateli zálohovací systémy do dvou datových center
etn zálohovacího software.

edm t pln ní ve ejné zakázky

2 514 380 K v etn DPH

Smluvní cena vyplývající ze smlouvy

4. Identifika ní údaje všech uchaze

a jejich nabídková cena

Obchodní
firma/název/jméno, p íjmení
uchaze e

Sídlo/místo podnikání, p íp.
bydlišt

Fujitsu Technology Solutions
s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha
4
Pr
žná 2397/76, 100 00
Praha 10
enová 71, 602 00 Brno

26115310

2 931 246

16188641

2 835 828,60

27683273

3 135 030

Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava
Jeseniova 2829/20, 130 00
Praha

47676795

2 863 313

61249157

2 514 380

ALWIL Trade, spol. s r.o.
3s.cz, s.r.o.
AutoCont CZ a.s.
DATASYS s.r.o.

O

Nabídková cena
etn DPH

5. Identifika ní údaje vybraného uchaze e, od vodn ní výb ru, subdodavatel

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
vybraného uchaze e

DATASYS s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
vybraného uchaze e

Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha

Od vodn ní výb ru nejvhodn jší
nabídky

Nabídka zájemce obsahovala nejnižší nabídkovou cenu
etn DPH dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona.
---------

Subdodavatel

6. Identifika ní údaje zájemc
i uchaze , jež
v zadávacím ízení a od vodn ní jejich vylou ení
Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

byli

vylou eni

z ú asti

Od vodn ní vylou ení

------

-------

7. Identifika ní údaje uchaze , jež byli vylou eni z ú asti v zadávacím ízení
z d vodu mimo ádn nízké nabídkové ceny, v etn od vodn ní

Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

Od vodn ní vylou ení

-----

8.

-----

vod použití jednacího ízení s uve ejn ním, jednacího ízení bez uve ejn ní
i sout žního dialogu
Jednalo se o otev ené ízení.

9. D vod zrušení zadávacího ízení
Zadávací ízení nebylo zrušeno.
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V Praze dne: 6. 1. 2014

Razítko zadavatele

Ing. Milan Shrbený,
vrchní editel úseku informa ních a komunika ních
technologií
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