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
„Dodávky cartridgí a tonerů
pro Ostravskou univerzitu“

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:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cartridgí a tonerů pro Ostravskou univerzitu po
dobu 36 měsíců.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
S vítězným dodavatelem byla dne 14. 3. 2018 uzavřena rámcová dohoda na zajištění
dodávek cartridgí a tonerů, které budou realizovány na základě aktuálních potřeb
zadavatele. Dodavatel pouze pro účely hodnocení nabídky uvádí nabídkovou cenu,
vypočtenou dle předpokládaných objemů zboží, která pro 12 kalendářních měsíců činí
2.501.795,- Kč.

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

1
ProfiToner s.r.o.
Petřkovická 251/10, Lhotka, 725 28 Ostrava
společnost s ručením omezeným
26814170
CZ26814170
3.721.190,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:

2
STEELMET, s.r.o.
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
společnost s ručením omezeným

IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH:

25590511
CZ25590511
3.326.565,- Kč

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

3
VKUS-BUSTAN s.r.o.
Fügnerova 3636, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
společnost s ručením omezeným
26841410
CZ26841410
927.815,- Kč

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

4
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
společnost s ručením omezeným
25910027
CZ25910027
2.501.795,- Kč

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

5
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
Karviná - Ráj, Kosmonautů 670/68, PSČ 73401
společnost s ručením omezeným
27791661
CZ27791661
2.754.900,- Kč

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

6
C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno
akciová společnost
27675645
CZ27675645
3.417.665,- Kč

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

3
VKUS-BUSTAN s.r.o.
Fügnerova 3636, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
společnost s ručením omezeným
26841410
CZ26841410

Odůvodnění rozhodnutí o vyloučení:
V čl. 7.2. „Podmínky pro zpracování nabídkové ceny“ části 1 – podmínky a požadavky pro
zpracování nabídky zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) zadavatel
uvádí, že nabídková cena i dílčí ceny za jednotlivé položky budou zpracovány dle členění v
příloze č. 1 - Seznam vzorových produktů zadávací dokumentace.
Zadavatel zde současně vymezil zadávací podmínku, že pro stanovení nabídkové ceny
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budou oceněny originály cartridgí a tonerů od výrobců zařízení (tiskáren).
Tuto zadávací podmínku zadavatel rovněž potvrdil v rámci Vysvětlení zadávací
dokumentace č. 2 ze dne 9. 1. 2018, kdy na základě žádostí účastníků o veřejnou zakázku
potvrdil, že v rámci cenové nabídky není možné nacenit alternativní cartridge a tonery.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 bylo v souladu se zákonem uveřejněno na profilu
zadavatele, bylo tedy dostupné pro všechny zájemce o veřejnou zakázku.
Komise posoudila nabídku dodavatele VKUS-BUSTAN s.r.o. pro výše uvedenou veřejnou
zakázku a konstatovala, že z Přílohy č. 1 – Seznam vzorových produktů, která je nedílnou
součástí nabídky, je jasně patrné, že nabídková cena byla stanovena na základě ocenění
alternativních cartridgí a tonerů.
Svůj záměr ocenit alternativní cartridge a tonery dodavatel VKUS-BUSTAN s.r.o.
jednoznačně potvrdil také tím, že většina naceněných položek z Přílohy č. 1 – Seznam
vzorových produktů (mimo položky obj. č. 104 368, 104 369, 104 370, 104 371 a 104 377),
které jsou rovněž uvedeny v katalogu dodavatele, je označena jako produkty alternativní. Z
čehož jasně vyplývá, že dodavatel VKUS-BUSTAN s.r.o. porušil podmínky zadavatele.
Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 8.3. „Podmínky pro plnění předmětu zakázky“
zadávací dokumentace připouští možnost dodávek alternativních (nikoliv repasovaných)
cartridgí a tonerů. Jak však rovněž uvedl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 9.
1. 2018, alternativní cartridge a tonery nejsou primárně poptávány a není tedy požadováno
jejich nacenění. Pouze v rámci následného plnění na základě rámcové smlouvy se mohou
dle požadavků pracovišť zadavatele odebírat i výrobky od alternativních výrobců cartridgí a
tonerů.
S ohledem na výše uvedené tedy zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 zákona
vyloučil dodavatele VKUS-BUSTAN s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

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

4
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
společnost s ručením omezeným
25910027
CZ25910027

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:

2.501.795,- Kč

Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídky byly v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek je
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její
výše bez daně z přidané hodnoty.
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Po vyloučení účastníka VKUS-BUSTAN s.r.o. je nabídka vybraného dodavatele
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. dle výsledku hodnocení ekonomicky nejvýhodnější, proto byl
tento dodavatel dle § 122 odst. 1 zákona vybrán k uzavření smlouvy.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.

8. ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDKY V LISTINNÉ PODOBĚ
Zadavatel z toho důvodu, že na elektronickou administraci zamýšlí přecházet postupně,
zatím volí způsob podání nabídek v listinné podobě. Na plně elektronickou administraci
veřejných zakázek přejde v souladu s § 279 odst. 2 zákona nejpozději 18. 10. 2018.
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