PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
1. Označení zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO:

00164801

Jednající:

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

2. Identifikace zadávacího řízení včetně použitého druhu zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:

„Dodávky výpočetní techniky – II. minitendr 2018“ (dále jen
„veřejná zakázka“)

Druh a režim zadávacího řízení:

Minitendr

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Dělení na části:

Ne

Identifikační číslo E-ZAK:

P18V00001293

Adresa v E-ZAK:

https://ezak.mzp.cz/vz00010255

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a příslušenství pro resortní organizace
MŽP.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Celková kupní cena činí 6.189.928,- Kč bez daně z přidané hodnoty (slovy: šest milionů jedno sto
osmdesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých).
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Obchodní jméno účastníka

DATECO, s.r.o.

Diebold Nixdorf s.r.o.

S&T CZ s.r.o.

Sídlo účastníka
Koberkova 1061,
198 00 Praha 14
Lužná 591,
160 00 Praha 6
Na strži 1702/65,
140 00 Praha 4
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IČO účastníka

25792032

25784528

44846029

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Obchodní jméno účastníka
DATECO, s.r.o.

Sídlo účastníka
Koberkova 1061,
198 00 Praha 14

IČO účastníka
25792032

Odůvodnění:
Zadavatel v článku 7. (Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny) odst. 7.3. Výzvy k podání
nabídky uvádí, že: „Jednotkové ceny nesmí být vyšší než ceny uvedené v rámcové dohodě“ a dále
v odst. 7.4., že: „Nabídkovou cenu účastník uvede do návrhu smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy) a rovněž
do Přílohy č. 2a návrhu smlouvy, kterou vloží do své nabídky“.
Při kontrole nabídky č. 1 účastníka Dateco, s. r. o. před hodnocením nabídek bylo zadavatelem
ustanovenou hodnotící komisí pro minitendry zjištěno, že účastník ve své nabídce:
a) v návrhu prováděcí kupní smlouvy (Příloha č. 1) a v Příloze č. 2a (Rozpis zboží pro jednotlivé
kupující) uvedl celkovou nabídkovou cenu ve výši 6.177.586,- Kč bez DPH;
b) do elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) vložil celkovou nabídkovou cenu ve výši
6.177.919,- Kč bez DPH, což je v rozporu s výše uvedeným;
c) u položky s názvem „Přenosné počítače Typ 2a“ uvedl v Příloze č. 2a (Rozpis zboží
pro jednotlivé kupující) jednotkovou cenu ve výši 19.859,- Kč bez DPH, což je v rozporu
s uvedenou cenou této položky v E-ZAK ve výši 19.895,- Kč bez DPH, a tato cena je navíc
v rozporu s maximální cenou uvedenou v Rámcové dohodě1, která odpovídá částce 19.859,Kč bez DPH.
d) u položky s názvem „Příslušenství Dokovací stanice pro Přenosné počítače typ 1 a) i b)“ uvedl
v Příloze č. 2a (Rozpis zboží pro jednotlivé kupující) jednotkovou cenu ve výši 2.576,- Kč
bez DPH, což je v rozporu s uvedenou cenou této položky v E-ZAK ve výši 2.567,- Kč bez DPH;
e) u položky s názvem „Příslušenství Dokovací stanice pro Přenosné počítače typ 2 a) i b)“ uvedl
v Příloze č. 2a (Rozpis zboží pro jednotlivé kupující) jednotkovou cenu ve výši 2.576,- Kč
bez DPH, což je v rozporu s uvedenou cenou této položky v E-ZAK ve výši 2.567,- Kč bez DPH.
Jednotlivé nabídkové ceny předložené účastníkem tudíž neodpovídají výše uvedenému požadavku
zadavatele uvedenému v zadávací dokumentaci.
Jelikož nabídka účastníka (zejména výše uvedené dle písm. c)) nemůže být po uplynutí lhůty pro podání
nabídek měněna způsobem, aby byla dotčená celková nabídková cena, dle § 46 odst. 2 a 3 ZZVZ,
ztotožnil se zadavatel s výsledkem kontroly před hodnocením nabídek a doporučením hodnotící komise
a v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku.
Rámcová dohoda o dodávkách výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí ze dne
13. 4. 2018, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup
výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí na čtyři roky“ vedenou ve Věstníku
veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-028846.
1

2/4

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní jméno účastníka
S&T CZ s.r.o.

Sídlo účastníka

IČO účastníka

Na strži 1702/65,
140 00 Praha 4

44846029

Nabídka výše uvedeného dodavatele byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější dle základního
hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost dle ust. § 114 ZZVZ, konkrétně nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ.
8. Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů
Není relevantní, nebude využit poddodavatel.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním či bez uveřejnění nebo řízení se soutěžním
dialogem nebo odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nerelevantní, nebylo použito.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomu došlo
Nerelevantní, nebylo zrušeno.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení proběhla v souladu s požadavky ZZVZ
plně elektronicky.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
Nerelevantní, střet zájmů nebyl zjištěn.
13. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nerelevantní, jde o minitendr na základě rámcové dohody.
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14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci
Nerelevantní, nebylo požadováno.

V Praze, dne 26. 03. 2019

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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podepsal
Rostislav Digitálně
Rostislav Poláček
2019.03.27
Poláček Datum:
09:45:08 +01'00'

