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:

„Nákup ICT vybavení pro LF I.“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, podlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské
univerzity. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v
Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou částečně z prostředků projektů OP VVV s
názvem:
•
„Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
•
„Molekulární buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868,
a částečně z finančních prostředků Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť předmět veřejné zakázky je jednotné
povahy, jedná se o plnění, které spolu natolik věcně, místně a časově souvisí, že by jejím
rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu
veřejné zakázky.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku uzavřené dne 01.10.2021 činí
649 999,00 Kč bez DPH.

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

1
TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Roudnice nad Labem, Jungmannova 1029, PSČ 41301
společnost s ručením omezeným
25403435
CZ25403435

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

3
DATA ELPOCOM s.r.o.
Přívozská 703/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
64618404
CZ64618404

* Pozn. Pořadová čísla jsou posunuta, neboť nabídka č. 2 byla v průběhu lhůty pro podání nabídek
účastníkem, který ji podal, zneplatněna.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Z řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

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

DATA ELPOCOM s.r.o.
Přívozská 703/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
64618404
CZ64618404

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
649 999,00 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.
Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 / Ostrava / Česká republika
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

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