PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy
2954
Sídlem:
Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno
Zastoupený:
Ing. Evou Šimáčkovou, ředitelkou PO
IČ:
618 94 371
Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_213.html

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno“

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona,
vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a použitý druh zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku It a geodetického vybavení pro
příspěvkovou organizaci dle specifikace a zadávací dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Pro část 1 – IT vybavení
Dodavatel: AF Office s.r.o.
Cena v Kč bez DPH: 2 933 760, cena v Kč s DPH 3 549 849,60
Uzavřena dne 17. 09. 2018
Pro část 2 – Geodetické vybavení
Dodavatel: GEOPEN s.r.o.
Cena v Kč bez DPH: 716 600, cena v Kč s DPH 867 086
Uzavřena dne 18. 09. 2018
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části v souladu s § 101 zákona
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Zadávací řízení na dodávky ve zjednodušeném režimu bylo použito vzhledem k předpokládané
hodnotě, která činila 5 181 869 Kč bez DPH za celé řízení.

2. Identifikační údaje vybraného dodavatele, popř. dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
xxxxxxxxxxxxxxxxx
nebo jméno a příjmení:

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatele
xxxxxxxxxxxxxxxxx

pro Část 1 veřejné zakázky: IT vybavení
5. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena bez DPH v Kč
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

FLAME Systém s.r.o.
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava 9

IČ:

268 46 888

Nabídková cena:

3.259.157,00

Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

AF Office s.r.o.
Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6

IČ:

267 68 771

Nabídková cena:

2.933.760,00

pro část 2 veřejné zakázky: Geodetické vybavení
Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena bez DPH v Kč
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
GEFOS a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň
256 84 213
IČ:
Nabídková cena:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

1.014.297,00

GEOPEN s.r.o.
Husovická 9, 614 00 Brno

IČ:

463 42 745

Nabídková cena:

716.600,00
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6. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
Nikdo nebyl vyloučen
firma nebo jméno a příjmení:

7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

8. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů

9. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Nebylo zadavatelem požadováno

10. Důvod uzavření smlouvy s dalším účastníkem:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

V souladu s § 217 odst. 3 se zadavatel odkazuje na Oznámení o výběru pro část 1 a 2, které obsahuje
další informace uveřejněné na profilu zadavatele na tomto odkazu:
https://zakazky.krstredocesky.cz/vz00002627 a oznámení o výsledku uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek.
V Praze dne 12. 10. 2018

Ing. Eva Šimáčková,
ředitelka Střední průmyslové školy stavební
a Obchodní akademie, Kladno
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