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

Komplexní řešení zabezpečené video komunikace

Číslo veřejné zakázky

OVZ/002/3/2021

Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona

Název zadavatele:

VOP CZ, s. p.

Sídlo:

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:

00000493

Zastoupený:

Ing. Radovanem Putnou, ředitelem podniku

1)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo komplexní řešení zabezpečené komunikace prostřednictvím video
hovorů, a to za podmínek touto smlouvou stanovených, v rozsahu specifikovaném zadavatelem
v technické specifikaci a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dle číselníku Common
Procurement Vocabulary zadavatel uveřejňuje bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky

CPV kód

Komplexní řešení
zabezpečené video
komunikace

48515000

Označení

Balík programů pro
videokonference

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
v Kč bez DPH/3 roky

2.500.000,000

2) Elektronicky podané nabídky seřazené dle nabídkové ceny
Zadavatel obdržel celkem 3 nabídky. V rámci otevírání nabídek nebyla vyřazena žádná nabídka.
Nab. č.

Firma

IČ

Datum a čas

1

GiTy, a.s.

25302400

9.2.2021
15:20

2

AUDIOPRO s.r.o.

26702371

10.2.2021
8:22

61858579

10.2.2021
8:33

3

ALEF NULA, a.s.
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3) Posouzení a hodnocení nabídek
Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, že může provést posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení dle § 39 odst. 4 zákona před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek.
U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení jeho nabídky vždy. Zadavatel pro tyto účely jmenoval jako členy komise: Ivo Pilaře, Martina
Sedláře a Karla Kratochvíla. Komise na svém prvním jednání přistoupila k posouzení el. otevřených
nabídek a až poté k hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
4) Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
V průběhu posouzení nabídek komise zjistila, že společnost AUDIOPRO s.r.o. nesplnila požadavky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Uchazečova nabídka zahrnovala komunikaci založenou
na cloudovém základu, ačkoliv zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval komunikaci založenou na
řešení způsobem on premise. Zadavatel uchazeče vyloučil z dalšího průběhu zadávacího řízení dne
19.02.2021. Lhůta pro podání námitek proti vyloučení marně uplynula dne 08.03.2021. Po této lhůtě
komise přistoupila k provedení hodnocení nabídek dodavatelů, kteří řádně a včas podali nabídku.
5.) Hodnocení nabídek
V souladu se zadávací dokumentací, kde je stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická
výhodnost dle § 114 odst. 2 zákona byla hodnocena dle jediného kritéria, a to nejnižší nabídková ceny
veřejné zakázky za dobu 3 let v Kč bez DPH.
6.) Vyhodnocení nabídek
Nab. č.
1
3

IČ

Celková cena za 3 roky plnění
veřejné zakázky v Kč bez DPH/

25302400

2.451.420,000

61858579

2.379.999,000

Firma
GiTy, a.s.

ALEF NULA, a.s.

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala společnost ALEF NULA, a.s., IČO: 61858579.
7) Výsledek zadávacího řízení
Po provedeném hodnocení v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona zadavatel posoudil splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele, a dospěl k závěru, že dodavatel splnil všechny požadavky stanovené
v zadávací dokumentaci, a zároveň byla jeho nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel proto rozhodl o výběru dodavatele ve prospěch společnosti ALEF NULA, a.s., IČO: 61858579.
8) Datum podpisu smlouvy
Po uplynutí zákonných lhůt zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem ALEF NULA, a.s., IČO: 61858579
smlouvu dne 9.4.2021.
V Šenově u Nového Jičína dne 18.05.2021

Martin
Sedlář

Digitálně
podepsal Martin
Sedlář
Datum: 2021.05.24
14:36:08 +02'00'

……………………………..
Martin Sedlář
Ředitel informačních a komunikačních technologií
Ing. Klára
Rašková
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