PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky, Okružní 1404
Sídlem:
Okružní 1404, 266 73 Beroun – Hlinky
Zastoupený:
Mgr. Evou Jakubovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ:
00664740
(dále jen „Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky –
dodávky vybavení“
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 bylo uzavření Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Veřejná zakázka
je v souladu s ustanovením § 101 zákona rozdělena na 11 části. Veškeré informace k této veřejné
zakázce zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_4128.html
Cena sjednaná ve smlouvě:
Kupní smlouva na plnění této veřejné zakázky byla uzavřena pro jednotlivé části VZ následně:
Část B – 28. 1. 2020
Část G – 24. 1. 2020
Část H – 24. 1. 2020
Část I – 24. 1. 2020
Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem je určena následujícím způsobem a tato
odpovídá ceně uvedené zhotovitelem v rámci nabídky:
Část B – 544.000,00 Kč bez DPH, 658 240,00 Kč s DPH
Část G – 623.000,00 Kč bez DPH, 753.830,00 Kč s DPH
Část H – 1.278.900,00 Kč bez DPH, 1.547.469,00 Kč s DPH
Část I – 846.686,00 Kč bez DPH, 1.024.490,06 Kč s DPH
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
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Část B – Moderní konektivita
2. Identifikační údaje vybraného dodavatele, popř. dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
Kinet s.r.o.
nebo jméno a příjmení:
V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 276 51 177
část G - Vybavení přístavby dílen OVY pro 1.ročníky všech technických oborů
Identifikační údaje vybraného dodavatele, popř. dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
TEMEX, spol. s r.o.
nebo jméno a příjmení:
Erbenova 293/19
703 00 Vítkovice - Ostrava
IČO: 427 67 873
část H - Modernizace a inovace vybavení pro učební obor instalatér
Identifikační údaje vybraného dodavatele, popř. dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
E S L a.s.
nebo jméno a příjmení:
Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno
IČ: 634 73 780
část I - Dodávka dřevoobráběcích strojů – truhlářské dílny Závodí
Identifikační údaje vybraného dodavatele, popř. dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
FELDER GROUP CZ s.r.o.
nebo jméno a příjmení:
Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5
IČO: 277 31 553
Pro část B, H, I
3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 Zákona rozhodl o výběru uvedeného dodavatele,
neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací
dokumentaci a dále veškeré požadavky Zákona.
Pro část G
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona rozhodl o výběru uvedeného dodavatele,
neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací
dokumentaci a dále veškeré požadavky Zákona a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatele
xxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena bez DPH v Kč
část A - Docházkový systém
Identifikační údaje účastníka

DUHA system, spol. s r.o.
Železná 633/2
619 00 Brno – jih
IČO: 499 70 496

Celková nabídková cena v Kč bez
98 100,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
118 701,část B - Moderní konektivita
Identifikační údaje účastníka

Kinet s.r.o.
V Lukách 253
267 01 Králův Dvůr
IČO: 276 51 177

Celková nabídková cena v Kč bez
544 000,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
658 240,-

část C - Zajištění bezbariérovosti na pracovištích Beroun – Hlinky, Závodí
Identifikační údaje účastníka

ARIGO s.r.o.
Hlavnovská 20
277 14 Lhota
IČO: 290 46 432

Celková nabídková cena v Kč bez
268 864,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
325 325,44,-

část D - Vybavení pro studijní obor Stavitelství pro teorii a praxi
Identifikační údaje účastníka

KeramikCZ, s.r.o.
Na Vošverku 284
250 88 Čelákovice - Sedlčánky
IČO: 289 86 261

Celková nabídková cena v Kč bez
346 299,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
419 021,3

část E - Vybavení oborů mechanik opravář a karosář
Identifikační údaje účastníka

UNIVER, spol. s r.o.
Přepeřská 1809
511 01 Turnov
IČO: 005 29 508

Celková nabídková cena v Kč bez
952 940,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
1 153 057,-

část F - Vybavení nové Elektro laboratoře a odborné učebny pro učební obor Elektrikář –
silnoproud
Identifikační údaje účastníka

SUNNYMONT s.r.o.
Hostomice 221
267 24 Hostomice
IČO: 290 08 841

Celková nabídková cena v Kč bez
286 284,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
346 403,-

část G - Vybavení přístavby dílen OVY pro 1.ročníky všech technických oborů
Identifikační údaje účastníka

BOUKAL s.r.o.
Partyzánská 108
436 03 Litvínov
IČO: 042 29 282

Celková nabídková cena v Kč bez
633 500,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
766 535,Identifikační údaje účastníka

TEMEX, spol. s r.o.
Erbenova 293/19
703 00 Vítkovice - Ostrava
IČO: 427 67 873

Celková nabídková cena v Kč bez
623 000,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
753 830,-
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část H - Modernizace a inovace vybavení pro učební obor instalatér
Identifikační údaje účastníka

E S L a.s.
Dukelská třída 247/69
614 00 Brno
IČ: 634 73 780

Celková nabídková cena v Kč bez
1 278 900,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
1 547 469,-

část I - Dodávka dřevoobráběcích strojů – truhlářské dílny Závodí
Identifikační údaje účastníka

FELDER GROUP CZ s.r.o.
Jáchymovská 721
155 00 Praha 5
IČO: 277 31 553

Celková nabídková cena v Kč bez
846 686,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
1 024 490,06,-

část J - Vybavení dílen odborného výcviku pro obory kuchař, kuchař – číšník, cukrář
Identifikační údaje účastníka
xxxxxxxxxxxxxxxx
Celková nabídková cena v Kč bez
xxxxxxxxxxxxxxxx
DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
xxxxxxxxxxxxxxx

část K - Odborná učebna pro gastronomické obory
Identifikační údaje účastníka

Vladimír Stojnov
Pod svahy 1004
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 100 94 008

Celková nabídková cena v Kč bez
227 000,DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH
274 670,-
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část A – Docházkový systém
6. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení
DUHA system, spol. s r.o.
Obchodní firma nebo název / obchodní
Železná 633/2, 619 00 Brno – jih
firma nebo jméno a příjmení:
IČO: 499 70 496
Odůvodnění vyloučení:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu části A
veřejné zakázky na základě rozpočtu zhotovitele PDPS ve
výši 89.670 Kč bez DPH. Účastník ve své nabídce uvedl
celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky ve
výši 98.100 Kč bez DPH. Navíc účastník nedoložil žádné
další požadované doklady, které zadavatel požadoval v
zadávací dokumentaci.
Z důvodu překročení limitní
předpokládané hodnoty veřejné zakázky ze strany
účastníka zadávacího řízení, je účastník vyloučen z účasti
v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona

část D - Vybavení pro studijní obor Stavitelství pro teorii a praxi
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Odůvodnění vyloučení:

KeramikCZ, s.r.o.
Na Vošverku 284, 250 88 Čelákovice - Sedlčánky
IČO: 289 86 261
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu části D
veřejné zakázky na základě rozpočtu zhotovitele PDPS ve
výši 326.446,- Kč bez DPH. Účastník ve své nabídce uvedl
celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky ve
výši 346 299,- Kč bez DPH. Z důvodu překročení limitní
předpokládané hodnoty veřejné zakázky ze strany
účastníka zadávacího řízení, je účastník vyloučen z účasti
v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

část F - Vybavení nové Elektro laboratoře a odborné učebny pro učební obor Elektrikář –
silnoproud
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Odůvodnění vyloučení:

SUNNYMONT s.r.o.
Hostomice 221, 267 24 Hostomice
IČO: 290 08 841
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu části F veřejné
zakázky na základě rozpočtu zhotovitele PDPS ve výši
198.063,- Kč bez DPH. Účastník ve své nabídce uvedl
celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky ve
výši 286 284,- Kč bez DPH. Z důvodu překročení limitní
předpokládané hodnoty veřejné zakázky ze strany
účastníka zadávacího řízení, je účastník vyloučen z účasti
v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.
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část K - Odborná učebna pro gastronomické obory
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Odůvodnění vyloučení:

Vladimír Stojnov
Pod svahy 1004, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 100 94 008
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 24. 7.
2019 nabídku shora uvedeného účastníka. Za účelem
možnosti postupu Zadavatele dle ust. § 39 odst. 4 Zákona
Zadavatel před provedením hodnocení nabídek posoudil
splnění základní zadávací podmínky uvedené v článku 10
Zadávací dokumentace.
Zadavatel vyzval dne 26. 9. 2019 výše uvedeného
účastníka k předložení originálů dokladů nebo ověřených
kopií dokladů dle § 122 zákona ke splnění Základní a
Profesní způsobilosti. Účastník však ve stanovené lhůtě
doklady nepředložil v souladu § 122 odst. 7 zákona. Na
základě toho zadavatel zaslal opětovnou žádost
účastníkovi pro doložení dokladů. Účastník znovu doklady
nepředložil a odstoupil ze zadávacího řízení.
Z toho důvodu nezbylo zadavateli, než vyloučit účastníka
zadávacího řízení ze zadávacího řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek dle ust. § 48 odst. 2 písm. a)
Zákona.

A – Docházkový systém
7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení pro část A
Zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona rozhodl takto: Vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast, předběžných nabídek či nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník
zadávacího řízení, zadavatel tímto dle § 127 odst. 1 zákona ruší zadávací řízení na veřejnou
zakázku.
Odůvodnění: Zadavatel ruší zadávací řízení, jelikož jediný účastník, který podal nabídku, byl
vyloučen a není žádný účastník v zadávacím řízení. Z uvedených důvodů zadavatel zadávací řízení
zrušil.
část D - Vybavení pro studijní obor Stavitelství pro teorii a praxi
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení pro část D
Zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona rozhodl takto: Vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast, předběžných nabídek či nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení, zadavatel tímto dle § 127 odst. 1 zákona ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku.
Odůvodnění: Zadavatel ruší zadávací řízení, jelikož jediný účastník, který podal nabídku, byl
vyloučen a není žádný účastník v zadávacím řízení. Z uvedených důvodů zadavatel zadávací řízení
zrušil.
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část F - Vybavení nové Elektro laboratoře a odborné učebny pro učební obor Elektrikář –
silnoproud
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení pro část F
Zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona rozhodl takto: Vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast, předběžných nabídek či nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení, zadavatel tímto dle § 127 odst. 1 zákona ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku.
Odůvodnění: Zadavatel ruší zadávací řízení, jelikož jediný účastník, který podal nabídku, byl
vyloučen a není žádný účastník v zadávacím řízení. Z uvedených důvodů zadavatel zadávací řízení
zrušil.
část K - Odborná učebna pro gastronomické obory
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení pro část K
Zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona rozhodl takto: Vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast, předběžných nabídek či nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení, zadavatel tímto dle § 127 odst. 1 zákona ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku.
Odůvodnění: Zadavatel ruší zadávací řízení, jelikož jediný účastník, který podal nabídku, byl
vyloučen a není žádný účastník v zadávacím řízení. Z uvedených důvodů zadavatel zadávací řízení
zrušil.

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
11. 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/.

V Berouně dne 24. 2. 2020

Mgr. Eva Jakubová
ředitelka SOŠ a SOU Beroun – Hlinky
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