město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ
Cheb a 6. ZŠ Cheb“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky:

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_786.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ
Cheb.
Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD
- Návrh Kupní smlouvy a její příloze.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 570 248 Kč Kč bez DPH.
CPV 30237200-1

Počítačová příslušenství

CPV 30195200-4

Elektronické tabule a příslušenství

CPV 30213100-6

Přenosné počítače

CPV 30213300-8

Stolní počítače

3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky bylo zvoleno otevřené řízení dle § 56 zákona a bylo
zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 20.09.2021 odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
Z důvodu zrušení zadávacího řízení nebyla podepsána smlouva s žádným dodavatelem.
5. Účastníci zadávacího řízení
Číslo
nabídky

Účastník

IČO

1

Moderní škola s.r.o.
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

28607376

2

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

48108375

Základním kritériem hodnocení veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek ve smyslu §
114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové
ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění uvedený v závazném návrhu Kupní smlouvy (příloha
č. 1 ZD).
Hodnocení bylo provedeno komisí jmenovanou zadavatelem, která na základě výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH sestavila pořadí nabídek.
Vítězným dodavatelem by se stal ten, kdo nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez
DPH.
6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
V průběhu zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
V průběhu lhůty pro podávání nabídek obdržel zadavatel čtyři žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace týkající se technické specifikace požadovaného plnění. V žádostech o vysvětlení

zadávací dokumentace byl zadavatel upozorněn na možné porušení § 6 zákona. Na žádosti bylo
odpovězeno a dvakrát došlo k úpravě přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy (Soupis předmětu
plnění), kde zadavatel upravil požadavky na min. technickou specifikaci položek „SW pro
interaktivní tabuli“ a následně také „Tabletová verze jazykové laboratoře“, a dvakrát tak zároveň
došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původně stanovenou lhůtu.
Zadavatel dne 06.12.2021 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK „Námitky proti
zadávacím podmínkám a proti postupu Zadavatele při zadávacím řízení dle ust. § 241 a násl.
ZZVZ“. Námitky byly podané v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s § 244 zákona.
Zadavatel po prostudování námitek dospěl k závěru, že technická specifikace požadovaného
plnění byla u položek „Interaktivní tabule“ a „Projektor“ skutečně chybně nastavena, a z tohoto
důvodu vyhověl námitkám stěžovatele v plném rozsahu.
S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k tomu, že ve fázi posuzování nabídek nemůže
zadavatel přijmout žádné opatření k nápravě výše uvedených pochybení, jelikož uvedené
skutečnosti byly zjištěny až po konci lhůty pro podání nabídek, rozhodl zadavatel na návrh komise
zrušit zadávací řízení, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tj. z důvodů
hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval, jelikož by takový postup byl v rozporu se zákonem.
8. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

27.01.2022

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

