PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Lesní 190
739 91 Jablunkov
IČ: 68334265
Zastoupen: Mgr. Pavlem Kantorem

Modernizace prostor pro multimediální integrovanou
výuku v ZŠ Jablunkov – dodávka vybavení
(reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571)
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky zadané v otevřeném řízení, sepsal tuto písemnou zprávu.

1.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou odborných učeben Základní školy
Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace.
Dodávka vybavení zahrnuje modernizaci těchto učeben:
učebna informatiky a grafiky s výukou jazyků B211 (26 žáků + 1 učitel)
učebna jazyků B310 (28 žáků + 1 učitel)
součástí je rovněž dodávka a montáž síťového zázemí učeben
Učebny budou vybaveny novými technologiemi, které odpovídají současným nejnovějším trendům a
standardům.
Podkladem pro zpracování nabídky je položkový výkaz vybavení (Příloha č. P04 ZD) a technické
specifikace vybavení (příloha č. P05 ZD).
Součástí dodávky vybavení je rovněž:
a) doprava na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí účastník
zadávacího řízení), montáž a instalace nového vybavení,
b) předání záručních listů, prohlášení o shodě jednotlivého vybavení (vyplývá-li to z podstaty
příslušné části dodávky) a dalších souvisejících dokumentů v českém jazyce,
c) předání návodů k obsluze jednotlivého vybavení v českém jazyce (vyplývá-li to z podstaty
příslušné části dodávky),
d) zaškolení vyučujících určených kupujícím
e) uvedení všech povrchů dotčených realizací dodávky do původního stavu (komunikace, místnosti
apod.).
f) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
g) součástí dodávky je bezplatný záruční servis po dobu záruční doby, která je specifikována v
příloze P05_Technické specifikace vybavení této zadávací dokumentace. Pokud není u některé
položky v příloze P05_Technické specifikace vybavení této zadávací dokumentace záruční doba
uvedena, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba bude uvedena na záručním listu anebo
dodacím listu/předávacím protokolu.

1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná cena nadlimitní veřejné zakázky na dodávku činí 6 585 870,- Kč bez
DPH.

1.2

Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Důvodem nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části je provázanost služeb a dodávek
tvořících předmět veřejné zakázky a z toho plynoucí nepřiměřeně náročná koordinace v případě
jednotlivých poskytovatelů, i s ohledem na složitost plnění, riziko nepřiměřeného navýšení
nákladů na plnění a technická náročnost rozdělení předmětu plnění.

1.3

Zdůvodnění požadavku na kritérium ekonomické kvalifikace:
Zadavatel nepožadoval obrat vyšší než dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.
Pro tuto zakázku nerelevantní.

2.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele,
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele:

2.1

Vybraný dodavatel:
amethyst.cz, s.r.o., sídlem Lámař 41/12, Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 25904540,
podána pouze jediná nabídka, která splnila všechny požadavky a podmínky zadávací
dokumentace a zákona. Smlouva uzavřena 16.11.2020.

2.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
6 186 600,- Kč bez DPH,
7 485 786,- Kč včetně DPH

2.3

Zadání části veřejné zakázky poddodavatelům
Není známo

3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ a jejich nabídková cena:
Nabídku podal pouze jeden účastník.

4.

Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:
Žádný z účastníků ZŘ nebyl z účasti vyloučen.

5.

Zdůvodnění podání nabídek v listinné podobě:
Nerelevantní, nabídka se podávaly elektronicky

6.

Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona:
U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.

7.

Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu:
Nerelevantní jednalo se o otevřené nadlimitní řízení.

8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Ke zrušení zadávacího řízení nedošlo.
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