Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
Zadavatel:
Název:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Adresa:

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

IČO:

00053163

Zastoupen:

RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel

(dále jen „zadavatel“)
Zástupce zadavatele (spoluautor kompletní zadávací dokumentace dle § 36 odst. 4 zákona):
Název:

GrantPoint, s.r.o.

Sídlo:

Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

IČ:

02015188

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Ing. Petr Zatloukal

Email:

zatloukal@grantpoint.cz

tel:

+420 777595086

Název veřejné zakázky:

„Technologie – virtuální svářecí škola“

Profil zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_271.html
Veřejná zakázka na dodávky.
Předmět veřejné zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří dodávka šesti vzájemně propojených trenažérů virtuálního
svařování (dále jen „trenažéry virtuálního svařování“ nebo rovněž jen „poptávaná technologie“)
a základní proškolení zadavatelem určené obsluhy (3 osoby) s užíváním poptávané technologie (dále
rovněž jen „proškolení obsluhy“).

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 4 424 981 Kč bez DPH.
Použitý druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s pravidly
IROP pro výzvu č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a v souladu se Zásadami
vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací
Označení účastníků zadávacího řízení:
Dodavatel
Výše celkové nabídkové ceny
v Kč bez DPH, kterou
dodavatel uvede v čl. 2.1
Návrhu smlouvy
FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA
4 424 981 Kč bez DPH.
s.r.o., se sídlem Tovární 170,
Domoradice, 381 01 Český
Krumlov, IČO: 15887022

Výsledné pořadí po hodnocení
nabídek

1.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení: žádný
účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Smlouva uzavřena s dodavatelem: FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Tovární 170,
Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČO: 15887022; datum uzavření smlouvy: 15. 1. 2018
Odůvodnění výběru:
Zadavatel v souladu se zadávací dokumentací a § 114 zákona hodnotil ekonomickou výhodnost
obdržené/ých nabídek pouze podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky byly seřazeny podle
výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, kterou dodavatel uvedl v čl. 2.1 Návrhu smlouvy, který tvoří
Přílohu č. 1 ZD, od nejnižší po nejvyšší. Přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Účastník FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. podal jedinou a podle
výsledku hodnocení do předmětného zadávacího řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnil
rovněž veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle § 217 odst. 2 písmene e) a f) zákona, pokud jsou
zadavateli známi: Zadavateli nejsou známi zákonem uvádění poddodavatelé dodavatele.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity: Nabídky podávány v souladu se zákonem v listinné formě,
neboť zadavatel nedisponuje adekvátním elektronickým prostředkem pro podávání nabídek.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení je uveřejněno na profilu zadavatele a je pro další informace
dostupné z následujícího odkazu:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_63646.html
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