Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem Kamýcká 129, Praha – Suchdol, PSČ 165 00
IČO 60460709
Veřejná zakázka:
„Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského IT vybavení"
zavedení dynamického nákupního systému podle ust. § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
INTAC, spol. s r.o.
Bohuslava Martinů 36, 602 00 Brno
45475431
V Praze dne 12. července 2021

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a), b) ZZVZ
Výše uvedený zadavatel zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění
do Věstníku veřejných zakázek výše uvedenou veřejnou zakázku (za účelem zavedení
dynamického nákupního systému).
Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. písm. a), b) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka
zadávacího řízení a toto své rozhodnutí účastníkovi oznamuje.
Zadavatel v y l u č u j e z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku účastníka:
Název účastníka
INTAC, spol. s r.o.

Sídlo
Bohuslava Martinů 36, 602 00 Brno

IČO
45475431

O d ů v o d n ě n í:
Zadavatel v čl. 4.3 zadávací dokumentace jako jednu z podmínek účasti v zadávacím řízení
stanovil podmínky kvalifikace spočívající v předložení seznamu významných zakázek
realizovaných v posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení.
Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti o účast nebyly doloženy doklady, ze kterých by vyplývalo
splnění požadavku na rozsah významných zakázek dle výše uvedeného čl. 4.3. zadávací dokumentace,
vyzval Vás zadavatel k objasnění nebo doplnění předložených dokladů. Dále v žádosti o účast
nebyl doložen elektronický katalog požadovaný v čl. 6.3 a 6.4 zadávací dokumentace.
Vzhledem k tomu, že Vámi zaslané objasnění opět neobsahovalo elektronický katalog, byli
jste zadavatelem opětovně vyzváni k jeho doložení. Na tuto výzvu jste již nereagovali.
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Jako účastník jste tedy nedodrželi zadávací podmínky, neboť v žádosti o účast nebyl obsažen,
ani na výzvu doplněn elektronický katalog. Dále v rámci objasnění byl doložen seznam
významných dodávek, který nadále neosvědčuje, že referenční zakázky vyhovují požadavkům
zadavatele vyjádřeným v čl. 4.3 zadávací dokumentace. Zadavatel zde požadoval, aby ze
seznamu jednoznačně vyplývalo, že dodavatel v uvedeném období realizoval dodávky IT
vybavení zahrnující rovněž vždy PC, monitory, notebooky, tiskárny a/nebo multifunkční
zařízení, jejichž souhrnná hodnota přesáhla za 12 měsíční období částku 5.000.000,- Kč bez
DPH. Ze seznamu významných dodávek doloženého v rámci písemné objasnění především
jednoznačně nevyplývá, zda součástí doložených referenčních zakázek byly rovněž tiskárny
a/nebo multifunkční zařízení.
Účastník tak nesplnil zadávací podmínky dle čl. 6.3 a 6.4 zadávací dokumentace, když
součástí žádosti o účast neučinil elektronický katalog. Účastník tak dále neprokázal
splnění technické kvalifikace dle čl. 4.3 zadávací dokumentace, když nepřeložil seznam
významných dodávek, z něhož by jednoznačně vyplývalo splněnípožadavků zadavatele.
Z těchto důvodů rozhodl zadavatel tak, jak je uvedeno ve výroku výše.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení může tento účastník
podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být zadavateli doručeny
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Účastník se může vzdát práva na podání
námitek dle § 243 ZZVZ.

Ing. Jakub
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Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst
kvestor
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