Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Spis. č. zadavatele:

Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní kancelářské ICT vybavení
Dynamický nákupní systém na dodávky
0222004426

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zavedení Dynamického nákupního systému pro vybrané standardní
kancelářské ICT vybavení (dále jen DNS). Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem
neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek
zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
Smlouvy jsou uzavírány pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci DNS. Tyto smlouvy jsou veřejně přístupné
v registru smluv. Odkazy na jednotlivé smlouvy uzavřené v rámci tohoto DNS jsou uvedeny na profilu zadavatele
na adrese veřejné zakázky.
Výsledky jednotlivých zakázek zadávaných v rámci DNS jsou uveřejněny také v Oznámeních o výsledcích
zadávacího řízení, které jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU. Evidenční číslo
zakázky ve VVZ je: Z2018-039657.
II.

Zvolený druh zadávacího řízení

DNS byl zaveden dle § 139 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Zadavatel při zadávání veřejných zakázek v rámci DNS postupuje dle ustanovení § 141 ZZVZ.
III.

Identifikační údaje účastníků zařazených do DNS v době jeho zavedení

Pořadové
číslo žádosti
o účast

IV.

Účastník

Sídlo

1.

Azenet s.r.o

Plánská 403/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

02562014

2.

AUTOCONT a.s

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

04308697

Identifikační údaje účastníků, kteří nebyli zařazeni do DNS a odůvodnění jejich nezařazení

. Všichni účastníci byli do DNS zařazeni.
V.

IČO

Označení účastníků zařazených do DNS

Do DNS byli zařazeni dodavatelé: Azenet s.r.o., se sídlem Plánská 403/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň,
IČ02562014, AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ04308697.
Odůvodnění: Zadavatel rozhodl o zařazení výše uvedených účastníků do dynamického nákupního
systému na základě výsledku posouzení žádostí o účast, tj. souladu žádostí o účast s požadavky
zadavatele stanovenými v zadávacích podmínkách.
VI.

Cena sjednaná ve smlouvě

Předpokládaná hodnota dynamického nákupního systému po celou dobu jeho trvání je 100.000.000,- Kč bez
DPH.
VII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků

Zadavatel obdržel všechny žádosti o účast prostřednictvím elektronického nástroje.
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