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Název zakázky

Protipožární systém

Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je realizace samozhášecího systému serverovny zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky je zadáván metodou Design and Build. Zhotovitel tedy zpracuje
příslušnou projektovou dokumentaci a samotné dílo realizuje.
Objem místnosti je 90 m3. Serverovna je osazena technologiemi (servery, disková pole, switche,
rackové skříně), klimatizacemi a je v provozu. Zadavatel požaduje ochranu místnosti jako celku, nikoliv
jednotlivých rozvaděčů. Zadavatel požaduje použití inertního hasiva, které ani při chemické reakci se
zplodinami hoření nevytváří nebezpečné agresivní prostředí pro osoby nebo technologie (vznik
následné koroze). Použité hasivo nesmí dosahovat rosný bod (nevytváří se mlha znesnadňující únik
osob). Předmětem zakázky je kromě vlastní technologie rovněž instalace, případná povolení a stavení
úpravy. V serverovně je osazen elektro rozvaděč s rezervou pro připojování nových zařízení. Součástí
předmětu zakázky jsou i pravidelné roční kontroly a revize dodaného systému. Náklady na tyto
kontroly a revize po dobu 5 let jsou součástí nabídkové ceny.
Identifikační údaje vybraného dodavatele vč. ceny sjednané ve smlouvě
Zadávací řízení bylo zrušeno.
Účastníci zadávacího řízení
KLIKA - BP, a.s. Jihlava, 8. března 4812/2a IČ 25555316 akciová společnost
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Zadávací řízení bylo zrušeno.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Netýká se
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Netýká se
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Netýká se
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona - Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek jedinou
hodnotitelnou nabídku. Zadavatel využil svého práva a dle zákona zadávací řízení z tohoto důvodu
zrušil.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Netýká se
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Netýká se
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se

