PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Ostravská univerzita

Sídlem:
Zastoupený:

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
prof. MUDr. Janem Latou, CSc. – rektor

IČ:

61988987

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Nákup zařízení pro pracoviště alternativních a
experimentálních metod v grafice II“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen “zákon”) k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané
v otevřeném řízení, zahájené dne 29.05.2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do
Věstníku veřejných zakázek, kde bylo uveřejněno dne 31. 05. 2019 pod evidenčním číslem
Z2019-018070 a do Úředního věstníku Evropské unie, kde bylo uveřejněno 31.05. 2019 pod číslem
2019/S 104-251750

1. část VZ: „Závěsný výstavní systém“
1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních
metod v grafice v rámci projektu OP VVV, Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena
v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací
dokumentace. Zakázka je rozdělena na čtyři části: 1. část VZ: „Závěsný výstavní systém“.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 39290000-1 – Různé vybavení interiérů

1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
20 670,00 Kč bez DPH

1.2

Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zakázka je rozdělena na části.

1.3

Zdůvodnění požadavku na kritérium ekonomické kvalifikace:
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.

2.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele,
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele:
K uzavření smlouvy nedošlo – viz bod 8. této zprávy pro 1. část veřejné zakázky.

2.1

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
K uzavření smlouvy nedošlo – viz bod 8. této zprávy pro 1. část veřejné zakázky.
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3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ:
Zadavatel neobdržel ve stanovené lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku pro 1. část veřejné
zakázky.

4.

Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:
Zadavatel neobdržel ve stanovené lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku pro 1. část veřejné
zakázky.

5.

Zdůvodnění podání nabídek v listinné podobě:
Bylo použito elektronického podávání nabídek.

6.

Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona:
U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.

7.

Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu:
Bylo použito otevřeného řízení.

8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
S ohledem na skutečnost, že zadavatel neobdržel ve stanovené lhůtě pro podání nabídek
žádnou nabídku pro 1. část veřejné zakázky byl povinen v souladu s ustanovením § 127 odst. 1
zákona zadávací řízení této části zrušit.

2. část VZ: „Zařízení pro zpracování
litografických kamenů“
1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních
metod v grafice v rámci projektu OP VVV, Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena
v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací
dokumentace. Zakázka je rozdělena na čtyři části: 2. část VZ: „Zařízení pro zpracování
litografických kamenů“.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 42962000-7 – Tiskařské a grafické zařízení

1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
38 020,00 Kč bez DPH

1.2

Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zakázka je rozdělena na části.
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1.3

Zdůvodnění požadavku na kritérium ekonomické kvalifikace:
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.

2.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele,
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele:
K uzavření smlouvy nedošlo – viz bod 8. této zprávy pro 2. část veřejné zakázky.

2.1

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
K uzavření smlouvy nedošlo – viz bod 8. této zprávy pro 2. část veřejné zakázky.

3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ:
Zadavatel neobdržel ve stanovené lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku pro 2. část veřejné
zakázky.

4.

Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:
Zadavatel neobdržel ve stanovené lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku pro 2. část veřejné
zakázky.

5.

Zdůvodnění podání nabídek v listinné podobě:
Bylo použito elektronického podávání nabídek.

6.

Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona:
U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.

7.

Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu:
Bylo použito otevřeného řízení.

8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
S ohledem na skutečnost, že zadavatel neobdržel ve stanovené lhůtě pro podání nabídek
žádnou nabídku pro 2. část veřejné zakázky, byl povinen v souladu s ustanovením § 127 odst. 1
zákona zadávací řízení této části zrušit.

3. část VZ: „Pískovací box“
1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních
metod v grafice v rámci projektu OP VVV, Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena
v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací
dokumentace. Zakázka je rozdělena na čtyři části: 3. část VZ: „Pískovací box“.

Strana 3 (celkem 6)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 42962000-7 – Tiskařské a grafické zařízení
1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
178 000,00 Kč bez DPH

1.2

Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zakázka je rozdělena na části.

1.3

Zdůvodnění požadavku na kritérium ekonomické kvalifikace:
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.

2.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele,
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele:

2.1

Vybraný dodavatel:

GDS Technology s.r.o., Jiráskova 900, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28649192
Smlouva uzavřena dne 15. 8. 2019.
Jelikož do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka, byla veřejná zakázka přidělena
vybranému dodavateli GDS Technology s.r.o.
Nabídka výše uvedeného dodavatele
odpovídala požadavkům stanoveným zákonem a požadavkům zadavatele, a protože je
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem pro zadavatele hospodárné, efektivní a účelné, byl tento
dodavatel zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy.
2.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
178 000, 00 Kč bez DPH,
215 380,- vč. 21 %-ní DPH.

2.3

Zadání části veřejné zakázky poddodavatelům – NE.

3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ:

Číslo, pod
kterým
byla
nabídka
doručena
1

4.

Obchodní
firma/název, jméno a
příjmení FO

GDS Technology
s.r.o.

Právní forma/u FO
rodné číslo nebo
datum narození

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO

IČ

Pořadí
nabídky po
vyhodnocení

Společnost
s ručením
omezeným

Jiráskova 900,
757 01 Valašské
Meziříčí

28649192

1.

Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:
Žádný z účastníků ZŘ nebyl v rámci otevírání obálek ani posuzování splnění podmínek účasti
vyloučen.

5.

Zdůvodnění podání nabídek v listinné podobě:
Bylo použito elektronického podávání nabídek.
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Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona:

6.

U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.

Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu:

7.

Bylo použito otevřeného řízení.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

8.

Ke zrušení zadávacího řízení pro 3. část veřejné zakázky nedošlo.

4. část VZ: „Ruční sítotiskový stůl pro potisk
plošného materiálu“
1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních
metod v grafice v rámci projektu OP VVV, Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena
v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací
dokumentace. Zakázka je rozdělena na čtyři části: 4. část VZ: „Ruční sítotiskový stůl pro potisk
plošného materiálu“.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 42991200-1 – Tiskařské stroje

1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
101 100,00 Kč bez DPH

1.2

Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zakázka je rozdělena na části.

1.3

Zdůvodnění požadavku na kritérium ekonomické kvalifikace:
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.

2.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele,
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele:

2.1

Vybraný dodavatel:

CIMA-Zimmermann, s.r.o., sídlem Březůvky 219, 763 45 Březůvky. IČ: 29358442
Smlouva uzavřena dne 20. 8. 2019
Jelikož do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka, byla veřejná zakázka přidělena
vybranému dodavateli CIMA Zimmermann, s.r.o. Nabídka výše uvedeného dodavatele
odpovídala požadavkům stanoveným zákonem a požadavkům zadavatele, a protože je
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem pro zadavatele hospodárné, efektivní a účelné, byl tento
dodavatel zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy.
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2.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
99 650,- bez DPH
120 576,50 vč. 21%ní DPH

2.3

Zadání části veřejné zakázky poddodavatelům – NE.

3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ:

Číslo, pod
kterým
byla
nabídka
doručena
1

4.

Obchodní
Právní forma/u FO
firma/název, jméno a rodné číslo nebo
příjmení FO
datum narození
CIMA –
Zimmermann, s.r.o.

Společnost
s ručením
omezeným

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO

IČ

Pořadí
nabídky po
vyhodnocení

č.p. 219,
763 45 Březůvky

29358442

1.

Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:
Žádný z účastníků ZŘ nebyl v rámci otevírání obálek ani posuzování splnění podmínek účasti
vyloučen.

5.

Zdůvodnění podání nabídek v listinné podobě:
Bylo použito elektronického podávání nabídek.

6.

Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona:
U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.

7.

Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu:
Bylo použito otevřeného řízení.

8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Ke zrušení zadávacího řízení pro 3. část veřejné zakázky nedošlo.

V Ostravě dne 22. 8. 2019
v.z. Táňa Mocharová

Digitálně podepsal

Táňa
Táňa Mocharová
2019.08.23
Mocharová Datum:
09:21:52 +02'00'
Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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