PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
„Dodávky kancelářských potřeb
pro Ostravskou univerzitu v Ostravě“

1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.5. Evidenční číslo veřejné zakázky:
1.6. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.7. Forma zadávacího řízení:
1.8. Limit veřejné zakázky:

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
208922
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení
Nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru (xerografický, speciální,
barevný), poznámkových bloků a bločků, diářů, samolepících bločků, záložek, etiket, fólií a
pásek, dopisních obálek, datových médií (CD, DVD), alkalických baterií, pořadačů,
archivačních krabic a boxů, rozlišovačů, prospektových a zakládacích obalů, pouzder na
dokumenty, spisových desek, rychlovazačů, psacích potřeb, pravítek, korekčních strojků,
lepících tyčinek, děrovaček, sešívaček (včetně drátků), rozešívačů, kancelářských sponek,
klipů apod. (dále jen „kancelářské potřeby“) pro Ostravskou univerzitu v Ostravě po dobu 30
měsíců.

3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídková cena uchazeče, jemuž byla veřejná zakázka přidělena a s nímž byla uzavřena
rámcová smlouva, činí 999.796,- Kč bez DPH. Tato částka představuje nabídkovou cenu za
zboží dle seznamu vzorových produktů, jenž byl součástí zadávací dokumentace. Celková
cena veřejné zakázky představuje její předpokládanou hodnotu, tzn. 8.500.000,- Kč bez
DPH.

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

1
LEMESSIANA s.r.o.
Chválkovice 580, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
27733718
CZ27733718
1.637.540,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:

2
OFFICE SYSTEM s.r.o.
Vápenice 17, 796 01 Prostějov
společnost s ručením omezeným
1

prof.
MUDr.
Roman
Hájek,
CSc.

Digitálně podepsal prof.
MUDr. Roman Hájek,
CSc.
DN: c=CZ, o=Ostravská
univerzita v Ostravě [IČ
61988987], ou=Rektorát,
ou=5558, cn=prof.
MUDr. Roman Hájek,
CSc.,
serialNumber=P211266,
title=prorektor pro
strategii a rozvoj
Datum: 2015.07.28
16:21:54 +02'00'

IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH

00533394
CZ00533394
1.100.100,- Kč

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

3
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná - Ráj
společnost s ručením omezeným
27791661
CZ27791661
999.796,- Kč

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

4
PEGASUS Investment s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
společnost s ručením omezeným
02029375
CZ02029375
2.115.572,- Kč

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

5
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek
společnost s ručením omezeným
25910027
CZ25910027
1.111.110,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:

6
Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
společnost s ručením omezeným
26843935
CZ26843935
1.554.984,- Kč

Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ
Vyloučení z důvodu nesplnění podmínek stanovených zákonem či zadavatelem:
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

4
PEGASUS Investment s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
společnost s ručením omezeným
02029375
CZ02029375

Odůvodnění:
Hodnotící komise posoudila předloženou nabídku uchazeče PEGASUS Investment s.r.o. a
konstatovala následující.
Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 7.3 - „Podmínky pro plnění předmětu zakázky“
uvádí, že je uchazeč povinen doložit v rámci své nabídky doklad osvědčující schopnost
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dodavatele dodat zboží odpovídající minimálně rozsahem Seznamu vzorových produktů Příloha č. 1 Zadávací dokumentace.
Uchazeč pro splnění stanovené podmínky předloží katalog a ceník (viz čl. 6.2 Zadávací
dokumentace - „Seznam vzorových produktů a ceník výrobků pro zadavatele“) kompletního
sortimentu výrobků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. V ceníku musí být
uvedena jak běžná cena pro koncové zákazníky, tak i cena za dodávku jednotlivých výrobků
pro zadavatele.
Uchazeč PEGASUS Investment s.r.o. však ve své nabídce ceník kompletního sortimentu
výrobků nepředložil.
Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 7.2 - „Vyhrazení zadávacího řízení pro
dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením“ uvádí, že v souladu s
ustanovením § 101 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“) se zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než
50% osob se zdravotním postižením (ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti) z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.
Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, musí
dodavatel uvést v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky – krajské
pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími
orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením.
Zároveň dodavatel předloží čestné prohlášení o průměrném přepočteném počtu
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (viz Část třetí vyhlášky č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, výpočet na 2
platná desetinná místa) za poslední 4 čtvrtletí, tj. 2. čtvrtletí 2014 – 1. čtvrtletí 2015.
Dle ustanovení § 101 odst. 5 zákona musí dodavatel, zaměstnávající více než 50 % osob se
zdravotním postižením, tuto skutečnost prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích
kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Uchazeč PEGASUS Investment s.r.o. však ve své nabídce ani jeden z požadovaných
dokumentů nepředložil.
S ohledem na výše uvedené nebylo možno přihlížet k uchazečem předloženému čestnému
prohlášení (ve kterém uvedl, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob
se zdravotním postižením od 1. dubna 2015).
Zadavatel po uchazeči v rámci podané nabídky požaduje rovněž prokázání základních
kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 zákona.
Dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) zákona je uchazeč povinen doložit, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele.
Splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu je dle ustanovení § 53 odst. 3 písm. b)
zákona uchazeč povinen ve své nabídce prokázat doložením potvrzení příslušného
finančního úřadu.
Uchazeč PEGASUS Investment s.r.o. však ve své nabídce předložil pouze čestné
prohlášení, což nemohlo být zadavatelem akceptováno z důvodu nedodržení podmínek
stanovených zákonem.
Současně je dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) zákona uchazeč povinen doložit, že nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele.
Splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu je dle ustanovení § 53 odst. 3 písm. c)
zákona uchazeč povinen ve své nabídce prokázat doložením potvrzení příslušného orgánu
či instituce.
Uchazeč PEGASUS Investment s.r.o. však ve své nabídce předložil pouze čestné
prohlášení, což nemohlo být zadavatelem akceptováno z důvodu nedodržení podmínek
stanovených zákonem.
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Zadavatel po uchazeči v rámci podané nabídky požaduje rovněž prokázání technických
kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 zákona, a to uvedením seznamu
významných dodávek ve formuláři nabídky (formulář pro uvedení referenčních dodávek je
přílohou č. 7 Zadávací dokumentace) a přiložením osvědčení objednatelů či smluv s jinou
osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele alespoň pro dodávky, kterými
dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.
Uchazeč PEGASUS Investment s.r.o. však ve své nabídce žádný z výše uvedených
dokumentů nepředložil a neprokázal tak splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč PEGASUS Investment s.r.o. ve své nabídce předložil čestné prohlášení, v němž
bylo uvedeno, že v případě uzavření smlouvy by předmět veřejné zakázky byl plněn
subdodavatelsky prostřednictvím společnosti KASPA papír s.r.o., IČ: 268 19 449, se sídlem
Porážková 3147/68A, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Současně ve své nabídce přiložil
výpis z obchodního rejstříku a výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku společnosti
KASPA papír s.r.o.
Zadavatel v rámci Zadávací dokumentace stanoví, že dodavatel prokazující část kvalifikace
pomocí subdodavatele, je povinen v rámci své nabídky předložit také čestné prohlášení
subdodavatele o splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)
zákona a smlouvu mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v
rozsahu prokazované kvalifikace.
Tyto dokumenty však nabídka uchazeče PEGASUS Investment s.r.o. neobsahovala.
Na základě výše uvedeného zadavatel nabídku uchazeče PEGASUS Investment s.r.o. v
souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona vyloučil z další účasti v zadávacím řízení pro
nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 zákona.
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

6
Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
společnost s ručením omezeným
26843935
CZ26843935

Odůvodnění:
Hodnotící komise posoudila předloženou nabídku uchazeče Z + M Partner, spol. s r.o. a
konstatovala následující.
Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 7.3 - „Podmínky pro plnění předmětu zakázky“
uvádí, že je uchazeč povinen doložit v rámci své nabídky doklad osvědčující schopnost
dodavatele dodat zboží odpovídající minimálně rozsahem Seznamu vzorových produktů Příloha č. 1 Zadávací dokumentace.
Uchazeč pro splnění stanovené podmínky předloží katalog a ceník (viz čl. 6.2 Zadávací
dokumentace - „Seznam vzorových produktů a ceník výrobků pro zadavatele“) kompletního
sortimentu výrobků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. V ceníku musí být
uvedena jak běžná cena pro koncové zákazníky, tak i cena za dodávku jednotlivých výrobků
pro zadavatele.
Uchazeč Z + M Partner, spol. s r.o. však ve své nabídce ceník kompletního sortimentu
výrobků nepředložil.
Zadavatel mimo jiné uvádí následující skutečnosti.
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U položky č. 10 - obal zakládací v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Seznamu vzorových
produktů požadoval zadavatel sílu folie 110μ, v nabídce uchazeče Z + M Partner, spol. s r.o.
bylo však uvedeno, že nabízí obal se sílou folie 100μ, katalogové č. 108 000.
U položky č. 20 - rychlovazač v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Seznamu vzorových
produktů požadoval zadavatel dodání produktu rychlovazač závěsný, v nabídce uchazeče Z
+ M Partner, spol. s r.o. bylo však uvedeno, že nabízí pořadač závěsný, katalogové č. 100
240.
U položky č. 24 - zvýrazňovač v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Seznamu vzorových
produktů uvedl zadavatel pro tento produkt následující parametry: klínový hrot, šířku stopy 15 mm, reflexní s velkým zásobníkem inkoustu, garantuje dlouhou životnost, bez rozdílu
barvy. V nabídce uchazeče Z + M Partner, spol. s r.o. bylo však uvedeno, že nabízí produkt
FIX D.RECT 1127 zvýrazň. žlutý (12), katalogové č. L101006.
Na základě výše uvedeného zadavatel nabídku uchazeče Z + M Partner, spol. s r.o. v
souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona vyloučil z další účasti v zadávacím řízení pro
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách ve smyslu
ustanovení § 76 odst. 1 zákona.

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

3
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná - Ráj
společnost s ručením omezeným
27791661
CZ27791661

Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH
999.796,- Kč
Dle stanoveného základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídka vítězného
uchazeče obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

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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