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podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
„Dodávky hygienických a čistících prostředků pro
Ostravskou univerzitu v Ostravě“
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1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle
předmětu:
1.4. Forma zadávacího řízení:
1.5. Limit veřejné zakázky:

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevření řízení
Podlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky čistících prostředků, čpavkových a
žíravých čistících prostředků, osvěžovačů vzduchu, čistících past a prášků,
toaletního papíru, papírových kapesníků, papírových ručních utěrek, papírových
ubrousků apod. (dále jen „hygienické a čistící prostředky“) pro Ostravskou univerzitu
v Ostravě po dobu 36 měsíců.

3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková cena uchazeče, jemuž byla veřejná zakázka přidělena a s nímž byla
uzavřena smlouva, činí 1 699 799,- Kč Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH

1
AB plus CZ s.r.o.
Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha - Bubeneč
společnost s ručením omezeným
25168860
CZ25168860
2 115 992,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:

2
Drozd a spol.
Sokolská třída 2587/81, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava
veřejná obchodní společnost
47154519
CZ47154519
1 591 405,- Kč

Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH

1

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH

3
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov
společnost s ručením omezeným
28622740
CZ28622740
1 699 799,- Kč
1 444 829,15 Kč (cena pro hodnocení snížená o
15% dle § 101 odst. 4 zákona)

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
AB plus CZ s.r.o.
Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha - Bubeneč
společnost s ručením omezeným
25168860
CZ25168860

Odůvodnění:
Hodnotící komise posoudila a porovnala ceny jednotlivých produktů uvedených
v předloženém a oceněném Seznamu vzorových produktů s katalogovým ceníkem,
jenž rovněž tvořil součást nabídky, a žádala o vysvětlení všech nabízených cen u
jednotlivých položek. Nabídkové ceny u všech položek neodpovídaly cenám
uvedeným v předloženém ceníku, hodnotící komise tedy požádala o písemné
vysvětlení, jakým způsobem byly položky oceněny.
Hodnotící komise dále požadovala samostatné vysvětlení tvorby ceny u položek č.
27 a 29 Seznamu vzorových produktů. U obou položek uchazeč nabídl jinou velikost
balení, než požaduje zadavatel a hodnotící komisi není jasné, jakým způsobem
uchazeč k celkové ceně uvedené v nabídce dospěl. Resp. zda jednotková cena je
uvedena za velikost balení uchazeče nebo velikost balení, kterou požadoval
zadavatel.
Dále hodnotící komise požadovala vysvětlení skutečnosti, že položky č. 5, 10, 14, 16,
17, 25, 28, 30 a 31 uvedené v Seznamu vzorových produktů nejsou součástí
katalogu předloženého uchazečem. Uchazeči byla dána lhůta pro doručení
písemného vysvětlení nabídky v délce 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o
písemné vysvětlení nabídky.
Uchazeč AB plus CZ s.r.o. doručil písemné vysvětlení nabídky dne 9. 2. 2015.
Vysvětlení uchazeče se ale týkalo pouze tvorby ceny u položek č. 27 a 29 Seznamu
vzorovoých produktů a dále vysvětlení skutečnosti, že položky č. 5, 10, 14, 16, 17,
25, 28, 30 a 31 uvedené v Seznamu vzorových produktů nejsou součástí katalogu
předloženého uchazečem. Uchazeč se žádným způsobem nevyjadřuje k žádosti
hodnotící komise o vysvětlení rozdílu ceny jednotlivých produktů uvedených
v předloženém a oceněném Seznamu vzorových produktů s katalogovým ceníkem,
jenž rovněž tvořil součást nabídky.
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V souladu s čl. 6.2 „Seznam vzorových produktů a ceník výrobků pro zadavatele“
zadávací dokumentace je za soulad jednotlivých položek a jejich jednotkových cen
uvedených v Seznamu vzorových produktů a ceníku odpovědný uchazeč. Dále
zadavatel uvádí, že v případě jakéhokoli nesouladu mezi jednotkovými cenami
v Seznamu vzorových produktů a ceníkem může hodnotící komise vyřadit nabídku
z dalšího posuzování z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem dle
ustanovení § 76 odst. 1 zákona.
Na základě výše uvedeného hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1
zákona vyřazuje nabídku uchazeče z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

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

3
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov
společnost s ručením omezeným
28622740
CZ28622740

Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek:
nabídková cena bez DPH

1 699 799,- Kč
1 444 829,15 Kč (cena pro hodnocení snížená o
15% dle § 101 odst. 4 zákona)

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Cenově nejvýhodnější byla, v souladu se způsobem hodnocení uvedeným
v zadávací dokumentaci a s ohledem na povinnost snížit cenu uchazeče pro
hodnocení v souladu s § 101 odst. 4 zákona, nabídka uchazeče SYNERGY
SOLUTION s.r.o.

7. SUBDODÁVKY
Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití subdodavatelů.
V Ostravě dne .........................

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity v Ostravě
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