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:

„Zřízení moderních informatických
laboratoří pro reálné potřeby studentů –
Laboratoř aplikované informatiky“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky.
Jedná se o následující položky:
•
3D tiskárny
•
3D skenery
•
3D projektor
•
3D kamery
•
PC pracovní stanice s monitorem
•
Termokamera
•
Software pro 3D modelování
•
Brýle pro virtuální realitu.
Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je
uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV "Zřízení
moderních
informatických
laboratoří
pro
reálné
potřeby
výuky
studentů",
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Pořadí

Obchodní firma

1.

FLAME System s.r.o.

2.

AV MEDIA, a.s.

IČ

Datum
podání
nabídky

Hodina podání
nabídky

26846888

16.05.2019

15:47:19

Pražská 1335/63, 102
48108375
00 Praha 10

17.05.2019

09:18:09

Sídlo

Dr. Maye 468/3,
Mariánské Hory, 709
00 Ostrava

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Pořadové
číslo nabídky

Odůvodnění vyloučení účastníka
FLAME System s.r.o.
Zadavatel v čl. 3.3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ Zadávací dokumentace (dále jen
„ZD“) stanovil, že předpokládaná hodnota byla stanovena jako limitní. Jako limitní byly rovněž
stanoveny maximální jednotkové ceny uvedené v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel v ZD rovněž uvedl, že nedodržení stanovených limitních cen znamená nesplnění
podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

1.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“) posoudila nabídku
účastníka pro výše uvedenou veřejnou zakázku a zjistila, že v Nabídkovém listě, který je nedílnou
součástí nabídky, došlo u položky č. 6 – Termokamera k překročení maximální jednotkové ceny,
kdy zadavatel u této položky stanovil maximální jednotkovou cenu ve výši 330.966,- Kč včetně DPH
a nabídková cena účastníka pro tuto položku činí 350.900,- Kč včetně DPH. Nebyla tedy dodržena
stanovená limitní maximální jednotková cena uvedená v technické specifikaci předmětu veřejné
zakázky.
Na základě výše uvedeného zadavatel účastníka v souladu s ustanovením § 48 zákona vylučuje z
další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48
odst. 2 písm. a) zákona.
AV MEDIA, a.s.
Zadavatel v čl. 3.3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ Zadávací dokumentace (dále jen
„ZD“) stanovil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 2.256.575,- Kč bez DPH,
přičemž předpokládaná hodnota byla stanovena jako limitní. Zadavatel rovněž uvedl, že nemůže
přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Nedodržení stanovené limitní ceny znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve
smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

2.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“) posoudila nabídku
účastníka pro výše uvedenou veřejnou zakázku a zjistila, že nabídková cena, která je uvedena v
předloženém návrhu kupní smlouvy i v Nabídkovém listě, činí 2.294.730,- Kč bez DPH, a nebyla
tedy dodržena stanovená limitní předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
Na základě výše uvedeného zadavatel účastníka v souladu s ustanovením § 48 zákona vylučuje z
další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48
odst. 2 písm. a) zákona.
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6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÝCH DODAVATELŮ,
S NÍMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Po vyloučení všech účastníků zadávacího řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku není
po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení žádný účastník.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona
rozhodl o zrušení zadávacího řízení.
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