PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Název zadavatele:
se sídlem:
zastoupena:
IČO:

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
Rabasova 3282, 40011 Ústí nad Labem
Mgr. Michalem Kapounem, ředitelem
44553145

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ A ICT UČEBNY –
DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
I.
Specifikace zadávacího řízení:
druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ:
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ:
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ:

zjednodušené podlimitní řízení
dodávky
podlimitní veřejná zakázka

II.
Rozdělení veřejné zakázky na části dle § 35 ZZVZ:
Zakázka nebyla rozdělena na části.
III.
Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ICT, tj. interaktivního setu, stolních počítačů, digitální jazykové
laboratoře a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, implementace a konfigurace zařízení.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: DODÁVKY
Název
kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
multimediální přístroje
servery
místní sítě
balíky programů a informační systémy
balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet

CPV
30000000-9
32322000-6
48820000-2
32410000-0
48000000-8
48200000-0

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši 3 965 530 Kč bez DPH.
IV.

Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:
Pořadové

Obchodní firma nebo jméno

číslo

a příjmení:

nabídky

V.

Sídlo / Místo podnikání

Identifikační
číslo

1.

Z + M Partner, spol. s r.o.

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

26843935

2.

Prekt service s.r.o.

Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava

03023419

Seznam účastníků a jejich nabídková cena:

Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

1

Nabídková cena v Kč bez DPH

VI.

1.

Z + M Partner, spol. s r.o.

3 944 265,00

2.

Prekt service s.r.o.

3 963 750,00

Popis hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
stanovená podle § 114 ZZVZ.
Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to:
CELKOVOU NABÍDKOVOU CENU V KČ BEZ DPH.
Způsob hodnocení:
Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem za účelem posouzení a hodnocení nabídek seřadila nabídky podle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější je hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

VII.

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Z + M Partner, spol. s r.o.

3 944 265,00

2.

Prekt service s.r.o.

3 963 750,00

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu

Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(příp. doručovací adresa):
Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo:

26843935

VIII.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Ve veřejné zakázce byla vybrána jako nejvhodnější nabídku, která byla vyhodnocena podle § 119 ZZVZ jako ekonomicky
nejvýhodnější.
IX.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná ve smlouvě je 3 944 265,00 Kč bez DPH.
X.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Veřejná zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatelů.
XI.
Žádní.

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučeni:

XII.
Střet zájmu:
V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
XIII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2 písm.

k) ZZVZ.
V průběhu celého zadávacího řízení nebyly využity jiné komunikační prostředky mimo profil zadavatele:
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_516.html
V Ústí nad Labem

Ing. Jiří
Kovačík

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kovačík
Datum: 2021.08.13
15:06:16 +02'00'

Ing. Jiří Kovačík, zastoupení zadavatele v řízení
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