PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“
nebo „Zákon“)

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

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Pořízení komplexní AV technologie pro rozvoj digitálních
kompetencí pedagogů i žáků, rozvoj prezentačních dovedností žáků a pro sdílení dobré praxe mezi
pedagogy i z jiných škol. Komplexní AV technologie bude dodána v rozsahu a dle podmínek podrobně
stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Součástí dodávky vybavení je i vytvoření projektu a následná instalace a zprovoznění dodaného AV
vybavení.
2. Uzavřená smlouva a cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 12.10.2021. Smlouva byla dne 12.10.2021
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 2.270.700,00 Kč bez DPH.
3. Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení na dodávky.
4. Označení účastníků zadávacího řízení:
Nabídka s pořadovým č. 1:
Identifikační údaje účastníka:

FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 26846888

Nabídka s pořadovým č. 2:
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Identifikační údaje účastníka:

Nowatron Elektronik spol. s r.o.
Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
IČ: 45270007

Nabídka s pořadovým č. 3:
Identifikační údaje účastníka:

Microshop, s.r.o.
Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6
IČ: 26165031

Nabídka s pořadovým č. 4:
Identifikační údaje účastníka:

SONING Praha s.r.o
Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8
IČ: 25650751

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Žádný z účastníků řízení nebyl vyloučen.
6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Zadavatel rozhodl na základě posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení tak, že
vybraným dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je účastník:
Nabídka s pořadovým č. 2:
Identifikační údaje účastníka:

Nowatron Elektronik spol. s r.o.
Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
IČ: 45270007

Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky
a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky ZZVZ.
Zadavatel vybral nabídku shora uvedeného účastníka tak, jak odpovídá doporučení komise na základě
provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla nabídka vybraného dodavatele v souladu
se zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
7. Označení poddodavatelů:
Nebyli uvedeni poddodavatelé.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
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11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
12. 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/.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, a to z důvodu, že předmět plnění veřejné zakázky
představuje ucelený soubor dodávek, u něhož nelze připustit plnění ze strany rozdílných dodavatelů.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu nad rámec dvojnásobku předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.
Zadavatel uveřejnil veškerá oznámení ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. veřejné zakázky Z2021021285
V Hostivici

Ing. Petra
Šnajberko
vá

Digitálně
podepsal Ing.
Petra Šnajberková
Datum: 2021.10.14
10:21:51 +02'00'

Ing. Bc. Petra Šnajberková,
ředitelka gymnázia
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