PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Dispečerský systém pro LF OU“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dispečerského systému, tedy simulovaného
prostředí sestávajícího z potřebného HW, informačního systému operačního řízení ZZS,
integrovaných prostředků radiové komunikace, telefonního systému a vybavení posádky pro
Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Cílem je vytvořit pracoviště co nejvěrněji simulující
činnosti operačního střediska vč. navázaných technologií a spolupráce s posádkou ZZS v
terénu, tedy simulované pracoviště posádky dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této
zadávací dokumentace v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.
Dodaný systém musí odpovídat přiložené specifikaci a musí podporovat veškeré procesy
operačního řízení ZZS, stejně jako by šlo o systém pro ostrý provoz ZZS, jako je příjem
tísňových výzev a datových zpráv, podporu odborné přednemocniční neodkladné péče,
setkávacího systému, PPNP, TANR, TAPP, systém First responder v simulovaném režimu
apod. Systém zdravotnické dokumentace (ZD) musí umět zpracovat položky minimálně v
rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 – Sdílené číselníky a přenášená data mezi systémem OŘ a
ZD a sdílet uvedené číselníky.
Před předáním dispečerského systému proběhne testovací provoz v délce deseti pracovních
dnů.

Účastník ve své nabídce předloží harmonogram realizace dodávky a zapojení předmětu
plnění, kde budou definovány hlavní fáze realizace projektu, kritické milníky, odpovědné
osoby, případně subjekty.
Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava dispečerského systému na místo plnění vč.
vykládky, manipulace, kompletní montáže a ustavení na místo určené zadavatelem, uvedení
zařízení a všech jeho součástí do plnohodnotného provozu, zaškolení pověřených
pracovníků, popis funkčnosti zařízení a systémů z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel
schopen práce s předmětem plnění (pokud je předmět plnění integrován s jiným systémem,
bude dokumentace obsahovat i popis napojení předmětu plnění na další systém v rozsahu
nezbytném z hlediska práce uživatele), popis předmětu plnění z hlediska jeho zapojení do
stávající infrastruktury a informačního systému (rozhraní a služby) včetně popisu jeho správy
a údržby a popis administrativních úloh a možných nastavení systému. Všechny uvedené
doklady musí být v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku uzavřené dne 06.12.2021 činí
3 466 278,00 Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
RCS Kladno, s.r.o.
Kladno, Mánesova 1772, PSČ 27201
společnost s ručením omezeným
63495295
CZ63495295

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

2
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
28606582
CZ28606582

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Pořadové
číslo nabídky

2.

Odůvodnění vyloučení účastníka

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zadavatel v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění zadávací v čl. 3.2.6
„Vybavení simulované posádky“ požadoval mj. výkon procesoru, který musí umožňovat
minimální průměrné skóre 3000 v benchmarku Passmark CPU Mark. Při posuzování nabídky
hodnotící komise zjistila, že účastníkem nabízený notebook posádky GETAC V110 G2
disponuje skóre pouze 2723.
Zadavatel proto rozhodl, že nabídka účastníka obsahuje nejasnosti, jež bylo potřeba objasnit
a žádal o písemné objasnění mj. výkonu procesoru a doložení splnění požadovaných
parametrů.
Zadavatel posoudil účastníkem předložené objasnění ze dne 21.09.2021 a konstatuje, že
jeho odpověď není možné akceptovat, neboť z jeho strany došlo oproti účastníkem podané
Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 / Ostrava / Česká republika
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

nabídce ke změně nabídnutého notebooku posádky z GETAC V110 G2 na GETAC V110
G6, který disponuje odlišným procesorem, než uvedl ve své nabídce (Intel Core i5-5300U), a
to procesorem Intel Core i5 10210U.
Tato změna je v rozporu s § 46 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., který stanovuje, že po
uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna. Změnu nabízeného
notebooku posádky musel tedy zadavatel považovat za nepřípustnou.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 48 zákona vyloučil
účastníka VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

RCS Kladno, s.r.o.
Kladno, Mánesova 1772, PSČ 27201
společnost s ručením omezeným
63495295
CZ63495295

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
3 466 278,- Kč
Odůvodnění výběru dodavatele:
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její výše bez daně z
přidané hodnoty.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavená zadavatelem v souladu s § 39 odst. 4
zákona hodnotila nabídky před jejich posouzením. Dle stanoveného hodnotícího kritéria
nabídka vybraného dodavatele obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, proto byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a tento účastník byl dle § 122 odst. 1 zákona
vybrán k uzavření smlouvy s tím, že podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací
podmínky v plném rozsahu splnil.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatelé nepředpokládají pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.
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