
ZPRÁVA č.1 O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ , 
NABIDEK 

Název veřejné zakázky: 

Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP 

Identifikační údaje veřejné zakázky 

Evidenční číslo VZ na profilu 
zadavatele: 

Předmět veřejné zakázky: 

Druh zadávacího řízení: 

VZ podle výše předpokládané 
hodnoty: 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

dodávka 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Město Svitavy 

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

00277444 

11. ÚDAJE O SLOŽENÍ KOMISE 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla ustanovena zadavatelem dne 21.06.2021 
v tomto složení: 

Členové: 
Roman Poláček 
Libor Dynka 
Zdeněk Ryšánek 
Tomáš Popelka 
Miroslav Ovad 

I 2. DOBA A MÍSTO JEDNÁNÍ 

Náhradníci: 
Ladislav Bílý 
Jiří Škrabal 
František Stratil 
Martin Flígl 
Veronika Košťálová 

Jednání komise se uskutečnilo dne 27.07.2021 v sídle zadavatele. Jednání bylo zahájeno 
v 10:00 hodin. 
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I 3. SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK 

Pořadové 
číslo Obchodní firma Ulice Město PSČ IČO 
nabídky 

1. OR-CZ spol. s r.o. , Brněnská 19 
Moravská 

571 01 48168921 
Třebová 

2. Data Protection Delivery 
Rybkova 1016/31 Brno 602 00 03064247 Center,s.r.o. 

I 4. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Před posouzením nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek provedla komise 
v souladu s článkem 11 . Výzvy k podání nabídky (dále jen "Výzva") hodnocení nabídek. 
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu se způsobem 
stanoveným zadavatelem ve Výzvě. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle 
nejnižší nabídkové ceny bez DPH. U každé nabídky komise zkontrolovala soulad celkové 
nabídkové ceny ve všech částech nabídky. Podané nabídky obsahovaly následující 
nabídkové ceny (řazeno podle pořadového čísla podané nabídky): 

1. OR-CZ spol. s r.o., 1.953.267,- Kč bez DPH 
(SoD= 1.878.867,- Kč bez DPH, SLA = 74.400,- Kč bez DPH) 

2. Data Protection Delivery Center,s.r.o. 3.399.000,- Kč bez DPH 

(SoD = 1.839.000,- Kč bez DPH, SLA = 1.560.000,- Kč bez DPH) 

Firma OR-CZ spol. s r.o. - tabulka č. 8 (Souhrnná nabídková cena) obsahuje kompletní 
cenovou informaci plnění dodávky, včetně nákladů na Servisní smlouvu (SLA) po dobu 5 let. 

Firma Data Protection Delivery Center s.r.o. - tabulka č. 8 (Souhrnná nabídková cena) 
neobsahuje kompletní cenovou informaci plnění dodávky, částka plnění Servisní smlouvy 
(SLA) je uvedena pouze v této smlouvě. Pro celkové hodnocení nabídek bude částka 
uvedená v servisní smlouvě (SLA) zahrnuta do celkového hodnocení nabídky této firmy. 

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou . Stanovené 
pořadí nabídek je tedy následující: 

Pořadí Obchodní firma Nabídková cena 
nabídky bez DPH 

1. OR-CZ spol. s r.o., 1.953.267,-

2. Data Protection Delivery Center,s.r.o. 3.399.000,· 

Na základě zadavatelem stanoveného hodnocení nabídek vybrala komise jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku dodavatele OR-CZ spol. s r.o., která obsahovala nejnižší nabídkovou 
cenu bez DPH z hodnocených nabídek. 
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I 5. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ ZADÁ VACÍCH PODMÍNEK 

Komise posoudila nabídku vybraného dodavatele z hlediska splnění zadávacích podmínek a 
konstatuje, že 

dodavatel prokázal svoji kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem v zadávacích 
podmínkách, 
návrh smlouvy o dílo je podepsaný osobou oprávněnou smlouvu podepsat, 
návrh smlouvy o dílo je předložen v souladu s obchodními podmínkami, které byly 
součástí zadávací dokumentace, 
nabídka obsahuje souhrnnou nabídkovou cenu (Příloha ZD č .8) v rozsahu dodávek a 
služeb, který byl součástí zadávací dokumentace. 

Nabídka dodavatele splňuje podmínky a požadavky stanovené zadavatelem ve Výzvě. 

16. ZÁVĚR 
Komise doporučuje zadavateli , aby vybral k uzavření smlouvy dodavatele OR-CZ spol. 
s r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splnila zadávací 
podmínky stanovené zadavatelem. 

11. PŘÍLOHY 
- Čestné prohlášení členů (náhradníků) komise 

I 8. PODPISY PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ (NÁHRADNÍKŮ) KOMISE 

Členové komise svým podpisem 

Roman Poláček 

Libor Dynka 

Zdeněk Ryšánek 

Tomáš Popelka 

Miroslav Ovad 
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