PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Ostravská univerzita

Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor
61988987

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Nákup vybavení pro Centrum digitálních
technologií – 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 dodávku zadané
v otevřeném řízení, zahájené odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku
veřejných zakázek, kde bylo uveřejněno pod evidenčním číslem Z2019-017877, sepsal tuto písemnou
zprávu.

1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení Centra digitálních technologií pro Fakultu
umění Ostravské univerzity. Součástí dodávek je rovněž instalace a zprovoznění jednotlivých
zařízení (celků), instalace software, zkušební režim všech dodávaných položek a komponent
s cílem zajištění plného odladění a předvedení funkčního celku se zajištěním přítomností technika
dodavatele předmětu plnění pro vyzkoušení a otestování zařízení v reálných podmínkách
zadavatele (objednatele).

1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
11.887.900 Kč bez DPH

1.2

Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Rozdělení na části by znamenalo riziko nepřiměřeného navýšení nákladů na plnění předmětu
veřejné zakázky.

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:

AWC Morava, s.r.o., sídlem Čelakovského 2055/4, Mariánské Hory, 709 00,
IČ: 26810476.
Smlouva uzavřena dne 30.8.2019.
Veřejná zakázka byla přidělena vybranému dodavateli AWC Morava, s.r.o., jelikož v zadávacím
řízení zůstala po posouzení splnění podmínek účasti pouze jedna nabídka.
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2.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
11.882.190 Kč bez DPH, 14.377.449,90 Kč vč. 21 %-ní DPH.

2.3

Zadání části veřejné zakázky poddodavatelům – NE.

3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ:

Číslo, pod
kterým
byla
nabídka
doručena

Obchodní firma/název,
jméno a příjmení FO

Právní forma/u
FO rodné číslo
nebo datum
narození

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u FO

IČ

Pořadí
nabídky po
vyhodnocení

1

FLAME System s.r.o.

Společnost
s ručením
omezeným

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

26846888

2.

2

AWC Morava, s.r.o.

Společnost
s ručením
omezeným

Čelakovského 2055/4,
Mariánské Hory, 709 00

26810476

1.

4.

Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:

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

5.

Společnost
s ručením
omezeným

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO
Dr. Maye 468/3,
Mariánské Hory, 709
00

IČ

Důvod vyloučení

26846888

Dodavatel nedoručil ve stanoveném termínu (tj. do
12.7.2019) žádné zadavatelem požadované doplnění,
a nesplnil tak podmínky účasti v požadovaném
rozsahu.

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.
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8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Ke zrušení zadávacího řízení nedošlo.

V Ostravě dne 2.9.2019
v.z. Jaroslava Košťálová

Jaroslava
Košťálová

Digitálně podepsal Jaroslava Košťálová
DN: c=CZ, ou=P672208, cn=Jaroslava
Košťálová, sn=Košťálová,
givenName=Jaroslava,
serialNumber=P672208
Datum: 2019.09.02 09:05:40 +02'00'

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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