Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance Finanční správy
České republiky“
Část 1. „Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro Finanční
správu České republiky - speciál“
Č.j. 33879/15/7500-40175-050402
č. spisu 22/2014
Minimální povinné údaje dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):
a)

identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě
identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 720 80 043
předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným
uchazečem, jejímž předmětem jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních
prostředků a ostatních částí oděvů pro zaměstnance zadavatele.
cena sjednaná ve smlouvě:
Cena bez DPH:
9 374,00 Kč
DPH 21%:
1 968,54 Kč
Cena s DPH:
11 342,54 Kč

b) zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené nadlimitní řízení dle § 27 ZVZ
c)

identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele
identifikační údaje vybraného uchazeče:
XENA Praha s.r.o.
Nad Spádem 20/641, 147 00 Praha 4
IČO: 496 13 791
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Předložené nabídky souhlasily s podmínkami zadání veřejné zakázky. Základním
kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla stanovena ve smyslu § 78 odst. 1
písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídek zadavatel posuzoval
nabídkovou cenu vč. DPH, uvedenou v nabídce.
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d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena*)
Poř. č.
Uchazeč
Sídlo uchazeče, IČO
4.
Koutný spol. s r.o. Okružní 4200, 708 01 Prostějov
IČO: 607 50 197
5.

6.

XENA Praha s.r.o. Nad Spádem 20/641,
147 00 Praha 4
IČO: 496 13 791
Bartolini s.r.o.
Veveří 39, 602 00 Brno
IČO: 282 67 672

Nabídková cena vč. DPH
16 474,15 Kč

11 342,54 Kč

14 247,61 Kč

*) Nabídky zde neuvedené – tzn. poř. č. 1 a 3 byly podány pro Část 2 veřejné zakázky Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro Finanční správu České republiky –
ostatní. Nabídka poř. č. 2 byla omylem zařazena mezi nabídky podané do předmětného
zadávacího řízení, ačkoli patřila k jiné veřejné zakázce. Tato nabídka byla vyřazena komisí
pro otevírání obálek a nebyla hodnotící komisí posuzována.
e)

identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti
Identifikace uchazeče vyloučeného z účasti v zadávacím řízení:
Koutný spol. s r.o., se sídlem Okružní 4200, 708 01 Prostějov, IČO: 607 50 197
Odůvodnění vyloučení:
1. Uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. f) ZVZ:
− V nabídce není doložen doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný
příslušným orgánem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nabídka uchazeče nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách a zadavatelem uveřejněných dodatečných informacích k zadávacím
podmínkám:
−
nabídka obsahuje návrh smlouvy, který neodpovídá Dodatečné informaci č. 5,
uveřejněné na profilu zadavatele dne 20. 2. 2015 – nezařadil do návrhu smlouvy nový
bod 5.11.
3. Z důvodu, že nabídka uchazeče nesplnila požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách, byla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 ZVZ komisí
vyřazena.

f)

odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení
--

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita
--
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h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
--

Q.QQ.Q...............................................
Mgr. Anna Bednářová
ředitelka Odboru veřejných zakázek
a právních služeb

Elektronicky podepsáno
04.06.2015
Mgr. Anna Bednářová
ředitelka odboru

