PROTOKOL O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
podle § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”)
1.

Základní informace o Zadavateli, veřejné zakázce a průběhu zadávacího řízení

Zadavatel:

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
IČO: 72081422
Komenského 141, 253 01 Hostivice

Název veřejné zakázky:

Nákup AV techniky

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Druh zadávacího řízení:

otevřené nadlimitní

Datum zahájení zadávacího řízení:

11.06.2021

Identifikační číslo zakázky na profilu
zadavatele

P21V00000658

Posouzení nabídek provedli členové komise jmenovaní zadavatelem pro posouzení a hodnocení
nabídek:
Jméno a příjmení člena komise
Vztah člena komise k zadavateli
Ing. Bc. Petra Šnajberková

ředitelka, Gymnázia Hostivice,

Radka Urbanová

zástupkyně ředitele, Gymnázia Hostivice

Ing. Jolana Blažíčková

projektová manažerka, Odbor školství SčK

Horejšová Lenka

odborný garant – IKAP II, Odbor školství
SčK

Bc. Jan Chalupný

Odborný referent veřejných
Odbor krajského investora SčK

zakázek,

(dále jen „Komise“).
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 14.07.2021 do 10:00 hod. obdržel zadavatel 4 nabídky.
Zadavatel dále posuzuje ekonomicky nejvýhodnější nabídku od:
Nowatron Elektronik spol. s r.o., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, IČ: 45270007
Dále, Komise v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka zjistila
následující skutečnosti:
1. Nabídka účastníka splňuje požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídek

2. Nabídka účastníka splňuje následující požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, účastník
prokázal splnění podmínek kvalifikace předloženým následujících dokumentů:

Základní způsobilost dle článku 4.4 zadávací dokumentace:
č.

1.

Kontrolovaná skutečnost

Základní způsobilost dle článku 4.4
zadávací dokumentace (prokázáno
doklady ne staršími než 3 měsíců
přede
dnem
podání
nabídek,
v souladu s ustanovením § 74 odst. 1
Zákona.

Splněno

ANO

Poznámka


Účastník prokázal základní způsobilost
výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. ze dne 26.5.2021



Zadavatel ověřil výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dne 18.8.2021



Účastník doložil kopie čestných prohlášení
a dalších dokladů ke splnění základní
způsobilosti, které jsou nad rámec
požadavků dodavatele, jelikož základní
kvalifikace je doložena dostatečným
způsobem prostřednictvím výpisu z SKD

Profesní způsobilost dle článku 4.5 zadávací dokumentace:
č.

Kontrolovaná skutečnost

2.

Výpis z obchodního rejstříku, pokud
je v něm účastník zadávacího řízení
zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
(prokázáno ne starší 3 měsíců přede
dnem podání nabídek).

Splněno

Poznámka


Účastník prokázal profesní způsobilost
výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ze dne 26.5.2021



Zadavatel ověřil výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dne 18.8.2021

ANO

Technická kvalifikace dle článku 4.6 zadávací dokumentace:
č.

Kontrolovaná skutečnost

3.

Předložení seznamu významných
dodávek poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Účastník prokáže splnění
tohoto
technického
kvalifikačního
předpokladu, pokud z předložených
dokladů bude bez pochybností vyplývat,
že účastník v posledních 3 letech
realizoval minimálně 2 významné

Splněno

Poznámka


ANO

Účastník předložil seznam významných
dodávek ze dne 13.7.2021 obsahující 2
referenční dodávky splňující požadavky
zadavatele:
1) Dodávka LED obrazovky nad vchod
do O2 universum v hodnotě 3 mil. Kč
bez DPH, termín realizace 08/2019
2) Dodávka a instalace AV techniky do
zasedacích místností společnosti Red
Hat Czech s.r.o. v hodně cca. 10 mil
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dodávky obdobného audiovizuálního
vybavení pro komunální služby o
finanční
hodnotě
minimálně
1.500.000,- Kč bez DPH za jednu
dodávku.

korun za každý rok od 2017 a stále
trvá průběžná modernizace.

3. Nabídka obsahuje návrh Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“):
a)

návrh Smlouvy, podepsaný Ing. Pavlem Mihulou, jednatelem společnosti, a obsahuje
zadavatelem požadovanou přílohu Smlouvy, návrh Smlouvy je v souladu se zadávací
dokumentací.

b)

Komise v obchodním rejstříku ověřila způsob jednání statutárního orgánu a konstatuje, že je
Ing. Pavel Mihula je oprávněný jednat za společnost Nowatron Elektronik spol. s r.o.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny: účastník splnil požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena nepřekračuje předpokládanou hodnotu zakázky. Celková nabídková cena nebyla
komisí vyhodnocena jako mimořádně nízká.
5. Nabídka obsahuje a splňuje další požadavky požadované zadavatelem:
a) Nabídkovou cenu účastník zároveň doplnil do závazného návrhu kupní smlouvy, jenž tvořila
přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
b) Technická specifikace AV vybavení odpovídá požadavkům zadavatele.
c) Účastník doložil čestné prohlášení ke splnění požadavků odpovědného zadávání i certifikát
prokazující energetickou úspornost vybavení v souladu s požadavky zadavatele.
6. Zadavatel dne 18.8.2020 ověřil údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů dle
ust. § 122 odst. 4 Zákona.
V návaznosti na provedené posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka
zadávacího řízení:
Nowatron Elektronik spol. s r.o., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, IČ: 45270007
rozhodla Komise, že účastník splnil veškeré Zákonem a zadavatelem požadované podmínky
účasti v zadávacím řízení a dále podmínky pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky a
Komise tak doporučuje zadavateli vybrat nabídku účastníka a uzavřít s účastníkem smlouvu na
plnění veřejné zakázky.
V Hostivici dne dle data el. podpisu

Ing. Bc. Petra Šnajberková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Šnajberková
2021.08.19
Šnajberková Datum:
06:10:07 +02'00'

Radka Urbanová

Digitálně podepsal
Radka
Radka Urbanová
2021.08.19
Urbanová Datum:
06:10:31 +02'00'
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Ing. Jolana Blažíčková

Ing. Jolana
Blažíčková, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jolana Blažíčková, MBA
Datum: 2021.08.25
08:34:47 +02'00'

Horejšová Lenka

Bc. Jan Chalupný

Bc. Jan
Chalupný

Digitálně podepsal
Bc. Jan Chalupný
Datum: 2021.08.25
09:49:24 +02'00'
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