PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
I.

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Název veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov,
Mendelova 131
Sídlo: Mendelova 131, 256 01 Benešov
IČO: 616 64 651
DIČ: CZ61664651
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov

„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek
pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku
autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup přepravníku na přepravu
koní, nákup vybavení a pomůcek pro jazykové laboratoře, odbornou
učebnu mechanizace, učebnu výpočetní techniky a mechanizační
dílnu a zajištění konektivity v areálu školy (opakování)“
Veřejná zakázka na dodávky, otevřené nadlimitní zadávací řízení, veřejná
zakázka je v souladu s ust. § 35 rozdělena na části
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2019-004376

II. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zajištění konektivity a dodávka zahradnického vybavení
do areálu školy. Bližší specifikace vyplývá z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace, která je
uveřejněna na profilu zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části:
1. část veřejné zakázky: Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov
2. část veřejné zakázky: Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové
zahrady
Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Kupní smlouvy pro každou část této veřejné zakázky
s jedním (1) vybraným dodavatelem.
Cena sjednaná ve smlouvě – tento údaj je zcela irelevantní, neboť veřejná zakázka byla v obou částech
zrušena.

Použitý druh zadávacího řízení – otevřené, nadlimitní zadávací řízení.
III. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
Zadavatel v 1. části veřejné zakázky s názvem: Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov obdržel
nabídku níže uvedeného účastníka zadávacího řízení:
-

FLAME System s.r.o., IČO: 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava, Mariánské Hory

Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla podána žádná další nabídka.
Zadavatel v 2. části veřejné zakázky s názvem: Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně
výukové zahrady neobdržel nabídku žádného účastníka zadávacího řízení.
IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
V této veřejné zakázce nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
V. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Irelevantní – s žádným z dodavatelů nebyla uzavřena smlouva – zadavatel zrušil zadávací řízení v obou
částech veřejné zakázky.
VI. Označení poddodavatelů vybraného dodavatel, pokud jsou zadavateli známi:
Irelevantní – s žádným z dodavatelů nebyla uzavřena smlouva – zadavatel zrušil zadávací řízení.
VII. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Irrelevantní – jednací řízení s uveřejněním nebo soutěžní dialog nebyly v této veřejné zakázce použity.
VIII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Irrelevantní – jednací řízení bez uveřejnění nebylo v této veřejné zakázce použito.
IX. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Irrelevantní – jednací řízení bez uveřejnění nebylo v této veřejné zakázce použito.
X. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Komunikace s dodavateli byla realizována výhradně elektronicky, tj. prostřednictvím profilu zadavatele.
XI. Soupis osob, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů, tudíž nebylo nutné přijímat opatření.
XII. Odůvodnění postupu – nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Irrelevantní – veřejná zakázka je rozdělena na 2. samostatné části, které jsou předmětem samotného
posouzení a hodnocení.

XIII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ,
pokud tento nebyl uveden v zadávací dokumentaci:
Irrelevantní. Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.
XIV. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
1. část veřejné zakázky: Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že na straně zadavatele došlo k administrativnímu pochybení při
stanovení technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, resp. její části. Konkrétně se jedná o chybu v
technické specifikaci, kdy tato technická specifikace nesplňuje požadavky poskytovatele dotace na zajištění
konektivity. Technická specifikace řeší pouze část konektivity a neřeší tuto problematiku komplexně, což je
v rozporu s pravidly poskytovatele dotace. S ohledem na tento důvod je zadavateli zřejmé, že by předmět
plnění veřejné zakázky nemohl být spolufinancován z dotačních prostředků, jak původně bylo předpokládáno.
Zadavatel tak činí opatření k nápravě a ruší zadávací řízení.
Dalším důvodem zrušení tohoto zadávacího řízení je skutečnost, že v této části veřejné zakázky obdržel
zadavatel nabídku pouze jediného účastníka. S ohledem na tuto situaci je naplněn důvod zrušení dle ust. § 127
odst. 2 písm. h) Zákona.

2. část veřejné zakázky: Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové
zahrady
Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 20.3.2019 neobdržel na tuto část veřejné
zakázky nabídku žádného účastníka, zadavatel zrušil tuto část veřejné zakázky dle ust. § 127 odst. 1 ZZVZ.

V Benešově

podepsal
PaedDr. Bc Digitálně
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