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“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:

Kamýcká 129, Praha – Suchdol, PSČ 165 00

IČO:

60460709

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup
kancelářského IT vybavení, konkrétně PC, monitorů, notebooků, tiskáren a multifunkčních
zařízení, včetně jejich příslušenství. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS.

4. Druh zadávacího řízení
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS dle § 138 a násl. ZZVZ za přiměřeného použití
pravidel pro užší řízení dle § 58 ZZVZ.
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5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo

Název účastníka

Sídlo

IČO

nabídky
1.

Af Office, s.r.o.

2.

B2C, s.r.o.

3.

ITS Písek s.r.o.

4.

X FUTURE Group s.r.o.

Jednořadá 1051/53, Praha 6 Bubeneč, 160 000
Thákurova 2077/7, Praha 6 –
Dejvice, 160 00
Malé Nepodřice 58, Dobev,
397 01
Náměstí Přemyslovců 166/17,
Nymburk, 288 02

26768771

27957705

28103688

25113437

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Zadavatel vyloučil účastníka ITS Písek s.r.o. z následujících důvodů.
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 5 let před zahájením zadávacího řízení.
V rámci žádosti o účast nebyly účastníkem doloženy žádné kvalifikační doklady, vyzval
zadavatel účastníka k objasnění nebo doplnění předložených dokladů. Účastníkem zaslané
objasnění neobsahovalo doklady o kvalifikaci v potřebném rozsahu, a proto byl zadavatelem
opětovně vyzváni k doložení veškerých dokladů o kvalifikaci, jakož i elektronického katalogu
doplněného o požadované údaje v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Zadavatel
v doložených dokladech shledal následující nedostatky, v jejichž důsledku nelze mít kvalifikaci
za prokázanou.
Účastník ani na základě opakované žádosti o objasnění nedoložil seznam významných
dodávek, z něhož by vyplývalo, že v něm uvedené referenční zakázky vyhovují požadavkům
zadavatele vyjádřeným v čl. 4.3 zadávací dokumentace. Ze seznamu významných dodávek
doloženého v rámci písemné objasnění především jednoznačně nevyplývá, zda součástí
doložených referenčních zakázek byly rovněž tiskárny a/nebo multifunkční zařízení. Rovněž tak
z informací v seznamu jednoznačně nevyplývá, zda souhrnná hodnota IT vybavení sestávajícího
výhradně z PC, monitorů, notebooků, tiskáren a/nebo multifunkčních zařízení, dosáhla limitu
5.000.000,- Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců.
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Účastník tak neprokázal splnění technické kvalifikace dle čl. 4.3 zadávací dokumentace, když
ani na základě opakované výzvy nepřeložil seznam významných dodávek, z něhož by
jednoznačně vyplývalo splnění požadavků zadavatele.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS, včetně odůvodnění jejich výběru
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS, v němž nedochází k uzavření smlouvy. Níže
uvedení účastníci zadávacího řízení prokázali splnění všech podmínek účasti v souladu s
požadavky zadavatele a došlo k jejich zařazení do DNS:
Název účastníka

Af Office, s.r.o.

B2C, s.r.o.

X FUTURE Group s.r.o.

Sídlo
Jednořadá 1051/53, Praha
6 - Bubeneč, 160 000
Thákurova 2077/7, Praha
6 – Dejvice, 160 00
Náměstí Přemyslovců
166/17, Nymburk, 288 02

IČO

26768771

27957705

25113437

8. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 7, pokud jsou zadavateli známi
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé, kteří by se měli podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita; odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění,
bylo-li použito; odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS dle § 138 a násl. ZZVZ za přiměřeného použití
pravidel pro užší řízení dle § 58 ZZVZ.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS, pokud k tomu
došlo
Dynamický nákupní systém byl zaveden.
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11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity.
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi
zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavateli probíhala elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, bylli střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl identifikován.

13. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle
ust. § 78 odst. 3 ZZVZ
Toto kritérium ekonomické kvalifikace nebylo zadavatelem požadováno.

V Brně dne 11. 9. 2020

Mgr. Martin Látal

Digitální
podpis:
11.09.2020
08:49

Česká zemědělská univerzita v Praze
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)
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