Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
a protokol o jednání hodnoticí komise
k veřejné zakázce na služby zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním
znění (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení

„VZS-01d Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná
implementace, údržba a rozvoj“
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel VOP CZ, s.p., se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO 00000493 (dále jen
„zadavatel“) pověřil níže uvedenou hodnoticí komisi v souladu s ust. § 119 a souvisejících zákona o vyhotovení
následující zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí je i posouzení splnění podmínek účasti u
nabídky, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, jakož i protokol o jednání hodnoticí komise v uvedené věci.
1.

Složení hodnotící komise:
Martin Sedlář
Ivo Pilař
Ing. Pavel Čech

Pozn.: pokud je názor, resp. závěr členů hodnoticí komise společný, je v textu uvedeno sousloví „všichni členové
hodnoticí komise“ nebo „hodnoticí komise“.
Všichni členové hodnoticí komise svým podpisem této listiny čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k
níže uvedeným dodavatelům ani veřejné zakázce v souladu s ust. § 44 zákona, tj. zejména nemají v
předmětném zadávacím řízení zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch zadavatele.
2.

Postup hodnotící komise při hodnocení a posouzení nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídku dvou (2) účastníků zadávacího řízení, a to (v pořadí dle
data a času podání nabídky):
Pořadové číslo
dle času podání
nabídky

Identifikace účastníka

1.

CENTIS, spol. s r.o., se sídlem Boženy Němcové 2535, 688 01 Uherský Brod, IČO
16361750,

2.

Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno, IČO 01572377

Nabídky byly v souladu s ust. § 109 písm. 1 zákona zpřístupněny členům hodnotící komise, kteří zaznamenali
údaje uvedené v účastníky vyplněné příloze C – Cenový rozpad (dále jen „cenový rozpad“) nabídky odpovídající
číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, kterými byla stanovena celková nabídková cena bez DPH.
a)

Hodnocení nabídek

Hodnotící komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona přistoupila nejprve k hodnocení nabídek před posouzením
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Hodnoticí komise v souladu s čl. 8 Zadávacích podmínek posuzovala
nabídky dle ust. § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti – celkové nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Celkové pořadí nabídek po provedeném hodnocení nabídek včetně uvedení nabídkových cen je následující:
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Výsledné pořadí
po hodnocení
nabídek

Identifikace účastníka

Celková nabídková
cena v KČ bez DPH

1.

CENTIS, spol. s r.o., se sídlem Boženy Němcové 2535, 688 01
Uherský Brod, IČO 16361750,

48.206.000,-

2.

Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno, IČO
01572377

73.940.160,-

b) Posouzení nabídky a kvalifikace
Hodnotící komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona provádí dále pouze posouzení nabídky účastníka CENTIS,
spol. s r.o., se sídlem Boženy Němcové 2535, 688 01 Uherský Brod, IČO 16361750, (dále také jen „CENTIS“),
neboť jeho nabídka se po provedeném hodnocení umístila jako první v pořadí.
Hodnotící komise posuzovala, zda nabídka vyhovuje podmínkám vymezeným v zadávací dokumentaci včetně
podmínek technických, a dále podmínkám zákona.

i.

Posouzení splnění požadovaných technických parametrů

Komise přistoupila k posouzení splnění požadovaných technických parametrů poptávaného plnění, a to na
základě vyplněné přílohy B – Funkční a technická specifikace. Účastník CENTIS v rámci své nabídky předložil
vyplněnou přílohu B s následujícími údaji:




„1 – součást základního produktu“ u 592 položek
„2 – úprava produktu v ceně nabídky“ u 162 položek
„nevyplněno“ u 34 položek

Komise konstatovala, že vyplněné údaje v přílohy B – Funkční a technická specifikace, nesplňují požadavky
zadavatele stanovené v čl. 6.2 Zadávacích podmínek v podobě dosažení alespoň 80 % označení položek
v kategorii „1 – součást základního produktu“. Komise dále konstatovala, že předložená nabídka účastníka CENTIS
nesplnila požadované technické podmínky zadavatele a rozhodla o jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
ii.

Další postup komise

Komise dále přistoupila k posouzení nabídky účastníka, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. společnosti
Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno, IČO 01572377 (dále také jen „Solitea“).

iii.

Doporučení komise

Komise, na základě předložené cenové nabídky účastníka Solitea konstatovala, že nabízená cena překračuje
stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky, kterou zadavatel stanovil ve výši 49.690.000,- Kč bez DPH, o
48,8 %. Zadavatel již v zadávací dokumentaci, v čl. 2.2 stanovil, že v případě, kdy cenová nabídka účastníka bude
překračovat předpokládanou hodnotu zakázky, může nastat situace, kdy dojde ke zrušení zadávacího řízení na
základě ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona pro důvody zvláštního zřetele.
Komise konstatovala, že nabídková cena je v současné době z ekonomických důvodů pro zadavatele
neakceptovatelná a doporučuje zadavateli zrušit zadávací řízení.

3.

Celkový výsledek posouzení a hodnocení nabídek

Hodnoticí komise konstatuje a doporučuje zadavateli, aby nabídka účastníka CENTIS byla vyloučena ze
zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadovaných technických podmínek a aby samotné zadávací řízení bylo
zrušeno dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
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4.

Způsob jednání hodnoticí komise

Hodnoticí komise jednala distančně za užití metod dálkové komunikace (interaktivní telekonference a cloudové
úložiště) a to v rozmezí od 11.2.2022 – 2.3.2022.

Podpisy členů hodnoticí komise:

_________________________________
Martin Sedlář

_________________________________
Ivo Pilař

_________________________________
Ing. Pavel Čech

Zprávu vyhotovil:

Ing. David Frolík, Naviga Assistance, s.r.o., administrátor veřejné zakázky

David
Frolík

Digitálně podepsal
David Frolík
Datum: 2022.03.03
21:52:10 +01'00'
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