PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1.

Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Nymburk, V kolonii 1804
se sídlem: V kolonii 1804, 288 02 Nymburk
IČO: 144 51 026
zastoupen: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové
organizace

Veřejná zakázka:

„Dodávka pásové pily“

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní otevřené řízení

Datum zahájení zadávacího řízení:

23. 10. 2019

2.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka pásové pily a souvisejícího příslušenství.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena na profilu zadavatele pod odkazem:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5708.html
3.

Uzavřená smlouva a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 14. 2. 2020. Smlouva byla dne
17. 2. 2020 uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem činí 158 673 Kč bez DPH, celková
cena včetně DPH činí 191 994 Kč.

4.

Účastníci zadávacího řízení
Nabídka s pořadovým č. 1:
Identifikační údaje účastníka

FIPAS – pily na kov s.r.o.
IČO: 24298948
se sídlem: Slavojova 579/9 128 00 Praha

Nabídka s pořadovým č. 2:

Identifikační údaje účastníka

5.

K&K servis CZ, s.r.o.
IČO: 25932781
se sídlem: Starohradská 563, 572 01 Polička – Dolní
Předměstí

Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení
Identifikační údaje účastníka

FIPAS – pily na kov s.r.o.
IČO: 24298948
se sídlem: Slavojova 579/9 128 00 Praha

Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) doporučila
zadavateli výše uvedeného účastníka vyloučit dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona, ze
zadávacího řízení na základě skutečnosti, že nabídka účastníka nesplňuje formu a
požadavky zadavatele.
V nadlimitním režimu musí zadavatel požadovat prokázání způsobilosti podle § 74
zákona, v zadávací dokumentaci pak požadoval splnění profesní způsobilosti podle § 77
zákona a kritéria technické kvalifikace podle § 79 zákona. Dle bodu 4.6.1 zadávací
dokumentace, zadavatel požadoval předložení seznamu významných dodávek
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky, podle bodu 4.6.2. zadavatel požadoval
předložení seznamu alespoň jedné významné dodávky. V bodu 10.1 zadavatel
požadoval, aby nabídková cena byla zpracována formou vyplněného položkového
rozpočtu, jenž byl součástí Technické specifikace, tj. přílohy č. 2 zadávací dokumentace.
Zároveň bylo požadováno doplnit cenu do závazného návrhu smlouvy, jenž tvořil přílohu
č. 1 zadávací dokumentace. Všechny výše uvedené požadavky účastník nesplnil a tak
jeho nabídka nesplňuje formu a požadavky zadavatele.
6.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva a odůvodnění
Zadavatel rozhodl na základě posouzení nabídky podané do zadávacího řízení tak, že
vybraným dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je účastník: K&K servis
CZ, s.r.o., IČO: 25932781, se sídlem: Starohradská 563, 572 01 Polička – Dolní
Předměstí
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré
podmínky a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré
požadavky Zákona. Vzhledem k tomu, že na veřejnou zakázku byla podána pouze
nabídka jednoho účastníka zadávacího řízení, nebylo provedeno hodnocení nabídek,
neboť podle ust. § 122 odst. 2 Zákona platí, že pokud je v zadávacím řízení jediný
účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

7.

Poddodavatelé dodavatele
Účastník neuvedl žádného poddodavatele.

8.

Zrušení zadávacího řízení
Netýká se.
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9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil pro podání nabídek a další komunikaci použití
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Netýká se.

V Nymburce

Ing. Jiří
Hubálek

Ing. Jiří Hubálek
ředitel příspěvkové organizace
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Digitálně podepsal
Ing. Jiří Hubálek
Datum: 2020.02.17
09:35:24 +01'00'

