PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky

Dodávky dílů pro projekt EVO 2

Číslo veřejné zakázky

OVZ/005/3/2020

Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název zadavatele:

VOP CZ, s. p.

Sídlo:

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:

00000493

Zastoupený:

Ing. Radovanem Putnou, ředitelem podniku

Dne 05.03.2021 byla prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK uveřejněna zadávací
dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dodávky dílů pro projekt EVO2“, která byla
odeslána jak na VVZ tak do Úředního věstníku EU.
1) Předmět veřejné zakázky
Cílem zadávacího řízení bylo uzavřít rámcovou dohodu s jedním s za účelem zabezpečení
zhotovení a dodání dělených vypálených laserem z materiálu prodávajícího, včetně odjehlení a
ohranění výpalků, odpovídajících jakostním parametrům kupujícího, a to podle technické
specifikace a ceníku a výkresové dokumentace, které byly přílohami č. 1 Rámcové smlouvy
(dále jen RS). Zadavatel ve Výzvě klasifikoval předmět VZ dle číselníku Common Procurement
Vocabulary takto:
Název zakázky

CPV kód
14000000-1
71333000-1

Výkresové díly pro projekt EVO2

2) Pořadí nabídek dle nabídkové ceny
Nabídky byly v souladu s § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti
v souladu s § 114 odst. 2 zákona tj. dle nejnižší nabídkové ceny.
Nabídková cena
Nabídka č.
Pořadí
Uchazeč
IČ
v EUR bez DPH
1.

CUTCO Steel s.r.o.

28361474

502.800,000

1

2.

Expono Steelforce, a.s.

26902401

576.540,000

2
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Ekonomicky nejvýhodnější nabídku nabídl uchazeč CUTCO Steel s.r.o., IČ: 28361474, který
nabídl nabídku č. 1, přičemž zadavatel ve Výzvě stanovil, že může provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 39 odst. 4 zákona před hodnocením nabídek nebo až
po hodnocení, přičemž u vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
3) Výsledek zadávacího řízení
Komise doporučila zadavateli uzavřít s dodavatelem CUTCO Steel s.r.o., IČ: 28361474 smlouvu
za podmínky, že vybraný dodavatel předloží: veškeré doklady k prokázání kvalifikace dle § 122
odst. 3 písm. a) zákona, a vzorky dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona, jak požadoval zadavatel
v zadávací dokumentaci v souladu s § 104 zákona v zadávací dokumentaci, přičemž
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele zadavatel uveřejnil na E-ZAKu dne 30.04.2021.
4) Seznam vyloučených uchazečů a odůvodnění
Dne 23.12.2020 rozhodl zadavatele o vyloučení CUTCO Steel s.r.o., IČ: 28361474.
Odůvodnění:
Dne 04.05.2021 oznámil dodavatel zadavateli prostřednictvím E-ZAKu, že nebude schopen
garantovat původně nabídnuté ceny, a z toho důvodu odmítá se zadavatelem podepsat
rámcovou smlouvu, a odstupuje z dalšího průběhu zadávacího řízení, z toho důvodu se
zadavatel rozhodl postupovat dle § 124 odst. 2 zákona může zadavatel vyloučit dodavatele,
který nesplní povinnost dle výše uvedeného odstavce tj. dle § 124 odst. 1 zákona, a rozhodl tak
06.05.2021 o vyloučení dodavatele CUTCO Steel s.r.o.
5) Zrušení VZ a odůvodnění
V souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. zákona zadavatel rozhodl o zrušení VZ dne
18.05.2021.
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel odmítl splnit svou povinnost ve smyslu § 124 odst. 1 a 2 zákona uzavřít
smlouvu se zadavatelem. Zadavatel proto přistoupil k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení,
a poté rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. b) zákona, kdy zanikla účast
v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení.
6) Členové komise
V souladu s ustanovením § 42 zákona, zadavatel jmenoval hodnotící komisi, která se ve
složení: Klára Rašková, Eva Brandová, Petra Kamasová, Pavel Bechný, Libor Horák, podílela
na posouzení a hodnocení doručených nabídek.
V Šenově u Nového Jičína dne 14.06.2021 zpracovala Ing. Klára Rašková.

Ing.
Digitálně podepsal
Ing. Roman Dudaš
Roman
Datum: 2021.06.18
08:13:15 +02'00'
Dudaš
……………………………..
Ing. Roman Dudaš
ředitel nákupu a logistiky
na základě plné moci ze dne 01.03.2019
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