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Šenov u Nového Jičína, 18. února 2021
Zadavatel VOP CZ, s.p., sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína (dále pouze
„zadavatel“) dne 21. ledna 2021 zahájil řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky
„Komplexní řešení zabezpečené videokomunikace“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dne 10.
února 2021 účastník AUDIOPRO s.r.o., sídlem Ondříčkova 1244/15, Žižkov, 130 00 Praha
3 (dále pouze „AUDIOPRO s.r.o.“) podal k této veřejné zakázce nabídku. Protože tato
nabídka nesplňuje požadavky stanovené zadávací dokumentací, rozhodl zadavatel tak, že
účastníka AUDIOPRO s.r.o.:
v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje z výše uvedeného zadávacího
řízení.

Odůvodnění:
Zadavatel dne 21. ledna zahájil zadávací řízení o zadání veřejné zakázky „Komplexní
řešení zabezpečené videokomunikace“ a stanovil lhůtu pro podání nabídek na den 10.
února 2021 na 10,00 hod. Téhož dne před uplynutím lhůty podal účastník AUDIOPRO s.r.o.
nabídku k výše upřesněné veřejné zakázce. Po uplynutí lhůty zadavatel otevřel nabídky.
Hodnotící komise, kterou zadavatel pro účely posouzení a hodnocení nabídek podaných
k této veřejné zakázce ustanovil, po seznámení s jejich obsahem konstatovala, že nabídka
účastníka AUDIOPRO s.r.o. nesplňuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.
Nabídka účastníka AUDIOPRO s.r.o. obsahuje řešení, které je založeno na cloudovém
řešení komunikace, což je způsob, který nesplňuje požadavky stanovené v zadávací
dokumentaci. Tento způsob řešení pak dále neumožní naplnění požadavků na plnění
uvedených v tabulce v příloze č. 1 Kupní smlouvy č. S19/21 Funkční specifikace
komunikační brány. Účastník AUDIOPRO s.r.o. si nesoulad sám uvědomuje a ve výše
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zmíněné příloze sám na něj poukazuje. Obecně dále je možné konstatovat, že účastníci
řízení mají možnost se na obsah plnění zadavatele dotazovat, a to ve lhůtě stanovených
zákonem, v případě zjednodušeného podlimitního řízení je tak možné činit do uplynutí lhůty
k podání nabídek. V této lhůtě pak zadavatel ještě smí své požadavky na plnění měnit, a to
s prodloužením lhůty pro podání nabídek. Pokud tedy účastníci považují některé požadavky
zadavatele za zbytné mohou se na zadavatele obrátit ve výše uvedené lhůtě a situaci řešit.
K tomuto však zadavatel považuje za nutné akcentovat, že požadavky na plnění byly
stanoveny s odkazem na vnitřní vybavení zadavatele a předpokládanou funkci a způsob
užití takto pořízeného plnění.
S ohledem na výše uvedené proto zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka AUDIOPRO
s.r.o. a to z důvodu nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací.

Poučení: Proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle §
241 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Uchazeč se může rovněž vzdát práva na podání námitek dle § 243
zákona.
Ve smyslu § 53 odst. 5 zákona se považuje toto oznámení za doručené zveřejněním na
profilu zadavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít
smlouvu.
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