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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„NÁKUP NOTEBOOKŮ – VYHRAZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
Č.j. SZIF/2019/0521047
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k zadávacímu řízení zadávanému v otevřeném
nadlimitním řízení s názvem „Nákup notebooků – vyhrazená veřejná zakázka“, vedeném ve
Věstníku veřejných zakázek pod č. ev. Z2019 - 016563 (dále jen „VZ“), vyhotovil tuto písemnou
zprávu zadavatele:
I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle
technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního
a pozáručního servisu k těmto zařízením v místech plnění veřejné zakázky. Součástí plnění bude dále
doprava do míst plnění veřejné zakázky, zajištění likvidace přepravních obalů, služby HelpDesku
dodavatele, servis do 24 hod. bude zajištěn on-site, provedení servisního zásahu mimo pracoviště
zadavatele bude zajištěno pouze s vyjmutými paměťovými nosiči, při výměně paměťových nosičů
v záruční době budou vadné paměťové nosiče vždy ponechány u zadavatele.
II.

Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.
III.

Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1: Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČO
26810093
Účastník 2: 1. SDZP družstvo, se sídlem Riegrova 909/5, 405 02 Děčín, IČO 25476092
Účastník 3: VKUS-BUSTAN s.r.o., se sídlem Fügnerova 3636, Frýdek, 73801, FrýdekMístek, IČ: 26841410

IV.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů vyloučení

Žádný z účastníků nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.
V.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel zrušil zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, neboť se v průběhu zadávacího
řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele hodné, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po
Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
Zadavatel způsobil či nikoli.
V rámci posuzování a hodnocení technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky (dodávaných
notebooků) totiž bylo Zadavatelem zjištěno, že v technické specifikaci, která je Přílohou č. 3 zadávací
dokumentace, chybí důležitý parametr, a to integrovaná čtečka čipových karet (read/write ISO 78161/2/3/4 for microprocessor smart cards). Bez této čtečky je využití notebooků pro Zadavatele zcela
nevyhovující. Zaměstnanci Zadavatele se přihlašují prostřednictvím čipových karet, na kterých mají
zároveň v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 eIDAS uložený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který používají pro tvorbu a podepisování
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formálních dokumentů SZIF. Zároveň však s ohledem na použití notebooků zaměstnanci, kteří jezdí
na služební cesty, je alternativa externí čtečky připojené k notebooku nevyhovující. Při manipulaci
s externí čtečkou by docházelo k poškozování jak čteček, tak samotných notebooků.
S ohledem na tuto chybu Zadavatele při zpracování zadávacích podmínek, která byla zjištěna až po
uplynutí lhůty pro podání nabídek, rozhodl Zadavatel o zrušení zadávacího řízení podle citovaného
ustanovení ZZVZ.
VI.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
VII.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Plnění předmětu veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek a nelze ho rozdělit na více částí, které
by mohly být zadávány samostatně.
VIII.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.

3 ZZVZ
Zadavatel požadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ, přičemž výše ročního obratu musela
dosahovat 10 mil. Kč během 3 bezprostředně předcházejících účetních období. Jestliže účastník vznikl
později, postačovalo, předložil-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období
od svého vzniku.
Účastníci prokázali ekonomickou kvalifikaci výkazy zisků a ztrát nebo účetními závěrkami z let 2016
až 2018.
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