Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění

MODERNIZACE STUDOVEN
Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky „Modernizace
studoven“, a to uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele
https://zakazky.osu.cz/.
Článek 1
Údaje o zadavateli a pověřené osobě a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli
zadavatel:
IČO:
zastoupený:
profil zadavatele:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
619 88 987
prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
https://zakazky.osu.cz/

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)
zastupující osoba:
recte corporation s.r.o.
Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:
053 79 300
Kontakt:
Mgr. Magda Chmelařová, +420 605 345 062
Jana Kobělušová, +420 734 260 410
E-mail:
recte@recte.cz
3. Údaje o veřejné zakázce
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na dodávky je uzavření kupní smlouvy na dodávku, montáž
a vybavení nábytkem.
Předpokládaná hodnota:

Druh veřejné zakázky:
CPV kód:

část 1: 01 MODERNIZACE STUDOVNY PřF - 647.736,00 Kč včetně
DPH, 535.319,00 Kč bez DPH stanovena jako limitní a maximální
část 2: 02 MODERNIZACE STUDOVNY KNIHOVNY OU - 1.075.962,00
Kč včetně DPH, 889.225,00 Kč bez DPH stanovena jako limitní a
maximální
zjednodušené podlimitní řízení na dodávky
CPV kód: 3910000 – 3 Nábytek, 39160000 – 1 Školní nábytek
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Článek 2
Průběh hodnocení nabídek, komise a prohlášení
Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 11. 9. 2018 od 14:00 hodin na adrese zadavatele. Pro
hodnocení nabídek a posouzení nabídek zadavatel v souladu s § 42 zákona jmenoval hodnotící komisi
totožnou s komisí pro otevírání obálek. Vzhledem k této skutečnosti nebylo proto nutné, aby členové
komise podepisovali čestné prohlášení před zahájením posouzení a hodnocení nabídek opakovaně.
Komise jednala v tomto složení:
člen komise Jana Kobělušová, člen komise Bc. Michaela Palová a člen komise Ing. Hana Santariusová
článek 3
Seznam hodnocených nabídek a jejich nabídkové ceny
část 1 – Modernizace studovny PřF
Účastník č. 1
Mgr. Jana Stryková Krausová
Ostrava, Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1451/7c
Nabídková cena bez DPH
534 146,00 Kč
Účastník č. 2
INTERDEKOR HP s.r.o.
Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61
Nabídková cena bez DPH
488 565,00 Kč
část 2 – Modernizace studovny Knihovny OU
Účastník č. 1
B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 Přívoz, 702 00 Ostrava
Nabídková cena bez DPH
878 012,00 Kč
Účastník č. 2
INTERDEKOR HP s.r.o.
Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61
Nabídková cena bez DPH
788 916,00 Kč
Účastník č. 3
TOKA a.s.
Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Štursova 9/5
Nabídková cena bez DPH
889 224,00 Kč
Účastník č. 4
Sintaka Direct s.r.o.
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 1833/99
Nabídková cena bez DPH
784 470,00 Kč

IČO 731 92 872

IČO 253 67 498

IČO 253 92 077

IČO 253 67 498

IČO 255 18 526

IČO 017 02 327
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Článek 4
Popis hodnocení a výsledek hodnocení
1. V souladu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na odst. 3 zákona zadavatel stanovil v zadávací
dokumentaci pořadí provedení úkonů týkajících se posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky takto: (1) nejprve bude provedeno hodnocení nabídek podle zveřejněných kritérií
hodnocení, tj. podle výše nabídkové ceny bez DPH a bude stanoveno výsledné pořadí a (2) bude
provedeno posouzení splnění podmínek účasti v předmětném zadávacím řízení podle vyhlášených
podmínek zadávacího řízení pouze u dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
2. Nabídky hodnotící komise hodnotila podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou bez DPH samostatně pro jednotlivé části předmětu veřejné zakázky.
Pro část 1 – Modernizace studovny PřF byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka
dodavatele
INTERDEKOR HP s.r.o., IČO 253 67 498, Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61
s nabídkovou cenou bez DPH 488 565,00 Kč
Pro část 2 – Modernizace studovny Knihovny OU byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka dodavatele
Sintaka Direct s.r.o., IČO 017 02 327, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 1833/99
s nabídkovou cenou bez DPH 784 470,00 Kč
Článek 5
Posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů pro jednotlivé části
Rozsah požadavků na prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a ostatních podmínek a
požadavků vyplývající ze zadávacích podmínek:
Základní a profesní způsobilost a způsob jejího prokázání pro obě části shodná
1. Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve své nabídce v souladu s § 74 zákona prokázali
splnění základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona. Dodavatel měl prokázat řádně
svou základní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží listiny a doklady vyjmenované v § 75
zákona ve fotokopii
2. Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby ve své nabídce v souladu s § 77 odst. 1 zákona předložili
výpis z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsáni, a v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona
doklad o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat, a to v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky.
Kritéria technické kvalifikace pro část 1 předmětu veřejné zakázky
Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve své nabídce
předložili seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele, a to minimálně jednu
(1) uskutečněnou dodávku (nábytek), u které finanční objem dosáhl 300 tis. Kč včetně DPH.
Uskutečněná dodávka se považuje za splněnou, pokud byla v průběhu uvedené doby dokončena.
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Kritéria technické kvalifikace pro část 2 předmětu veřejné zakázky
Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve své nabídce
předložili seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele, a to minimálně jednu
(1) uskutečněnou dodávku (nábytek), u které finanční objem dosáhl 800 tis. Kč včetně DPH.
Uskutečněná dodávka se považuje za splněnou, pokud byla v průběhu uvedené doby dokončena.
Doklady a listiny o kvalifikaci mohli dodavatelé při předložení své nabídky nahradit čestným
prohlášením nebo jiným dokladem v souladu se zákonem.
Ostatní požadavky a podmínky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek
1. Zadavatel po účastnících zadávacího řízení požadoval, aby v případě plnění předmětu veřejné
zakázky s pomocí třetích osob (poddodavatelů) uvedli ve své nabídce ty části plnění veřejné
zakázky, které hodlají plnit prostřednictvím poddodavatelů.
2. Stanovit svou nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky v kupní smlouvě v českých
korunách bez DPH, v požadovaném členění a jako nejvýše přípustnou.
3. Předložit ve své nabídce podepsaný návrh kupní smlouvy včetně popisu nabízeného plnění.
4. Nabídka dodavatele měla být předložena v českém jazyce.

Část 1 – Modernizace studovny PřF
INTERDEKOR HP s.r.o., IČO 253 67 498, Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61
Dodavatel INTERDEKOR HP s.r.o. prokázal splnění základní, profesní a technické způsobilosti
předložením čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou – jednatelem Petrem Horákem.
K prohlášení dodavatel doložil samostatně ve fotokopii výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné
části Živnostenského rejstříku. V rámci prohlášení uvedl jako referenční dodávku „Spolkový dům –
dodávka interiéru, pro objednatele Statutární město Karviná, doba plnění 04/2017-05/2017,cena bez
DPH 539 100,00 Kč“.
Nabídka dodavatele je předložena v českém jazyce. Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část
veřejné zakázky poddodavateli. V nabídce předložil podepsanou kupní smlouvu s oceněným
položkovým rozpočtem a popisem nabízeného plnění.
Nabídka dodavatele splňuje všechny podmínky zadávacího řízení. S ohledem na shora uvedené proto
hodnotící komise předložila zadavateli návrh výběru dodavatele včetně návrhu na uzavření smlouvy.

Pro část 2 - Modernizace studovny Knihovny OU
Sintaka Direct s.r.o., IČO 017 02 327, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 1833/99
Dodavatel Sintaka Direct s.r.o. prokázal splnění základní, profesní a technické způsobilosti
předložením čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou – jednatelkou Kateřinou
Švancarovou. K prohlášení dodavatel doložil samostatně ve fotokopii úplný výpis z obchodního
rejstříku, výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku. V rámci prohlášení uvedl jako referenční
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dodávku, pro objednatele Hight Lite Touring s.r.o., doba plnění 5. 9. 2018, cena bez DPH 818 164,00
Kč“ a druhou pro objednatele Linaset a.s., doba plnění 1. 1. 2018 - 1. 9. 2018, cena bez DPH 1 195
000,00 Kč.
Nabídka dodavatele je předložena v českém jazyce. Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část
veřejné zakázky poddodavateli. V nabídce předložil podepsanou kupní smlouvu s oceněným
položkovým rozpočtem a popisem nabízeného plnění.
Nabídka dodavatele splňuje všechny podmínky zadávacího řízení. S ohledem na shora uvedené proto
hodnotící komise předložila zadavateli návrh výběru dodavatele včetně návrhu na uzavření smlouvy.
Článek 6
Výběr dodavatele – návrh rozhodnutí
S ohledem na skutečnosti uvedené výše, když dodavatel splnil vyhlášené podmínky předmětného
zadávacího řízení, hodnotící komise navrhuje zadavateli přijmout toto rozhodnutí.
Zadavatel Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO 619 88 987 zastoupený prof. MUDr.
Janem Latou, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“) vyhlásil ve zjednodušeném podlimitním zřízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“),
veřejnou zakázku na dodávky „Modernizace studoven“, a to uveřejněním oznámení o zahájení
zadávacího řízení na profilu zadavatele https://zakazky.osu.cz/.
Ve věci předmětné veřejné zakázky rozhodl zadavatel pro jednotlivé části takto:
1.

pro část 1 předmětu veřejné zakázky Modernizace studovny PřF rozhodl v souladu s § 122
zákona o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem INTERDEKOR HP s.r.o.,
IČO 253 67 498, Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídková cena
tohoto dodavatele činí 488 565,00 Kč bez DPH.

2.

pro část 2 předmětu veřejné zakázky Modernizace studovny Knihovny OU rozhodl v souladu s
§ 122 zákona o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem Sintaka Direct
s.r.o., IČO 017 02 327, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 1833/99, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Nabídková cena tohoto dodavatele činí 784 470,00 Kč bez DPH.

3.

rozhodl prostřednictvím pověřené osoby v souladu s § 50 zákona oznámit výběr dodavatele na
svém profilu zadavatele, a to ve lhůtách stanovených shora citovaným zákonem.

4.

v souvislosti s bodem 1 rozhodl odeslat prostřednictvím pověřené osoby v souladu s § 122 odst.
3 až 5 zákona vybraným dodavatelům výzvy k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o jeho kvalifikaci.

strana 5

Pravdivost shora uvedených skutečností stvrdili svým podpisem všichni přítomní členové komise,
přičemž žádný z přítomných členů neměl odchylný názor proti názoru většiny.

Jana Kobělušová, člen komise

vr.

Bc. Michaela Palová, člen komise

vr.

Ing. Hana Santariusová, člen komise

vr.
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