Písemná zpráva zadavatele
dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre Brno“
I.) Identifikační údaje zadavatele; předmět vz; cena sjednaná ve smlouvě
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
708 88 337

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace exponátů Moravian Science Centre Brno a
dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy, discovery rooms, dílny
pro návštěvníky, vstupní prostory vč. propojovacích koridorů a administrativní část centra
včetně všech souvisejících prostor. Jedná se o vytvoření unikátního interaktivního science
centra pro širokou veřejnost zpracovávajícího témata planeta, civilizace, člověk a mikrosvět.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Moravian Science Centre Brno, registrační
č. CZ.1.05/3.2.00/09.0163 spolufinancovaného z Evropské unie, z operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 3 Komercializace a popularizace VaV.
Zakázka byla rozdělena na dvě samostatné části ve smyslu ustanovení § 98 zákona.
- Část 1 - Dodávka exponátů vč. instalace
Předpokládaná hodnota: 107 075 000,- Kč bez DPH
CPV kod: 39154000-6
Cena sjednaná ve smlouvě:
-

107.075.000,- Kč bez DPH

- Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy a
administrativní část centra
Předpokládaná hodnota: 12 725 000,- Kč bez DPH
CPV kod: 51310000-8
Cena sjednaná ve smlouvě:
-

10.743.800,- Kč bez DPH

II.) Zvolený druh zadávacího řízení
-

Otevřené řízení dle § 27 zákona o veřejných zakázkách

III.) Identifikační údaje vybraného uchazeče; odůvodnění výběru; subdodavatelé
- Část 1 - Dodávka exponátů vč. Instalace
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Sun Drive s.r.o.
Chudčice 28, 664 71
Společnost s ručením omezeným
262 73 896

Odůvodnění výběru:
Hodnotícím kritériem byl maximální počet nabízených exponátů (nejvyšší pořadové číslo
exponátu dle seznamu). Uchazeč v rámci své nabídky nabídnul:
1. počet jím nabízených exponátů, a současně
2. nabídkovou cenu za jednotlivé exponáty a celkovou nabídkovou cenu za kompletní
dodávku všech jím nabízených exponátů, která nesmí převýšit maximální (nepřekročitelnou)
cenu za dodávku.
Nejvýhodněji byla hodnocena nabídka uchazeče, který nabídnul nejvyšší počet exponátů
(nejvyšší pořadové číslo exponátu dle seznamu). Pořadí uchazečů bylo stanoveno dle počtu
uchazeči nabízených exponátů, kdy nabídka uchazeče, který nabídnul vyšší počet exponátů,
byla hodnocena lépe než nabídka uchazeče s nižším počtem exponátů bez ohledu na celkovou
nabídkovou cenu.
Část veřejné zakázky plněná subdodavatelem:
Subdodavatel:
Kurt Hüttinger GmbH & Co. KG, se sídlem Mittelbügweg 90, Schwaig bei Nürnberg,
Germany.
Subdodavatel bude plnit dodávky v objemu cca 45 000 000 Kč bez DPH.
- Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy a
administrativní část centra
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

ELVIA, spol. s r.o.
Poděbradská 51/188, 198 00 Praha 9
Společnost s ručením omezeným
442 69 277

Odůvodnění výběru:
Na základě provedeného hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena
bylo stanoveno pořadí nabídek, kdy vítězný uchazeč podal nejnižší nabídkovou cenu.
Část veřejné zakázky plněná subdodavatelem:
Subdodavatel:
SONING Praha a.s., se sídlem Plzeňská 66, 151 24 Praha 5, IČ: 25650751.
Přesná specifikace jednotlivých prvků subdodávky bude dohodnuta, minimální výše
subdodávky 8 000 000 Kč bez DPH.

IV.) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
- Část 1 - Dodávka exponátů vč. Instalace
Nabídka č. 1)
“M Plus“ spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7
IČ: 430 01 432
Počet uchazečem nabízených exponátů: 150
Nabídková cena: 107.074.800,- Kč bez DPH
Nabídka č. 2)
Sun Drive s.r.o.
Chudčice 28, 664 71
IČ: 262 73 896
Počet uchazečem nabízených exponátů: 151
Nabídková cena: 107.075.000,- Kč bez DPH
- Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy a
administrativní část centra
Nabídka č. 1)
ELVIA, spol. s r.o.
Poděbradská 51/188, 198 00 Praha 9
IČ: 442 69 277
Nabídková cena bez DPH: 10.743.800 Kč
Nabídka č. 2)
KELL s.r.o.
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
IČ: 292 65 673
Nabídková cena bez DPH: 11.161.500 K

Nabídka č. 3)
AV MEDIA, a.s.
Pražská 63, 102 00 Praha 10
IČ: 481 08 375
Nabídková cena bez DPH: 12.594.500 Kč
Nabídka č. 4)
Sun Drive s.r.o.
Chudčice 28, 664 71
IČ: 262 73 896
Nabídková cena bez DPH: 12.721.400 Kč
V.) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučení, včetně odůvodnění
Žádný uchazeč nebyl vyloučen.
VI.) Odůvodnění vyloučení uchazeče kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně:
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z tohoto důvodu.
VII.) Důvod použití soutěžního dialogu, JŘSU či JŘBU
Nebylo využito.
VIII.) Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
IX.) Veřejná zakázka není z oblasti obrany ani bezpečnosti
V Brně dne 5. 5. 2014
Otisk razítka

JUDr. Věra Vojáčková, MPA,
ředitelka Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
na základě pověření č.j. 140 297/2012 ze dne 17.12.2012

