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 IT vybavení do Přírodovědného centra
DDM Sova v Chebu“.
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_819.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační techniky pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb.
Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD
- Návrh Kupní smlouvy a její příloze.
Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu podpořeného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP):
• „Přírodovědné centrum při DDM
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004925.

Sova

Cheb“,

registrační

Celková předpokládaná hodnota za předmět veřejné zakázky činí 402 000 Kč bez DPH.

číslo

projektu

Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Případné
překročení předpokládané hodnoty by znamenalo porušení zadávacích podmínek a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
30195200-4 Elektronické tabule a příslušenství
3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky bylo zvoleno otevřené řízení dle § 56 zákona. Toto
otevřené nadlimitní řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 28.03.2022 odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
Microshop s.r.o., Pod Marjánkou 4, Praha 6, 169 00, IČO: 26165031
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
200 000 Kč bez DPH a 242 000 Kč včetně DPH.
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 se stal ten, kdo nabídnul zadavateli nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez
DPH.
Účastník ENGEL s.r.o., Mikšíčkova 1129/44, Židenice, 615 00 Brno, který se se svou nabídkou
umístil na prvním místě, ze zadávacího řízení odstoupil, komise proto přistoupila k posouzení
nabídky s druhou nejnižší nabídkovou cenou.

Vybraný dodavatel prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu, jeho nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny se závěrem, že nabídka
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

5. Účastníci zadávacího řízení
Číslo
nabídky

Účastník

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1

ENGEL s.r.o.
Mikšíčkova 1129/44, Židenice, 615 00 Brno

46979727

149 400,00

25236431

201 400,00

26843935

277 414,00

06102131

237 500,00

48108375

377 090,00

25327101

209 800,00

26846888

242 000,00

26165031

200 000,00

2
3
4
5
6

7
8

HDT impex s.r.o.
Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263
Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava
copy&media s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01
Vyškov
FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava
Microshop,s.r.o.
Praha 6, Pod Marjánkou 4, PSČ 16900

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
V rámci zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

7. 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,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
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

13.7.2022

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

