PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

Název Zadavatele:

Město Kroměříž

Adresa sídla:

Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO:

00287351

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

Název veřejné zakázky:

„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ – KONEKTIVITA + IT

Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní režim, otevřené řízení

Cena sjednaná ve smlouvě:

Irelevantní, zadávací řízení bylo zrušeno

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka konektivity a IT zařízení podle
technické specifikace zpracované Ing. Janem Zonou, IČO: 72321041,
ČKAIT – 1301528 pro každou základní školu samostatně.
Poř
adí
nab
ídky

1.

Účastník

FLAME System
s.r.o.

Seznam účastníků zadávacího
2. AUTOCONT a.s.
řízení:
3. DC4 CZ, a.s.

Adresa sídla

Dr. Maye 468/3, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava
Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava
Hulínská 2352/28d, 767 01
Kroměříž

IČO

26846888
00287351
29242681

Seznam vyloučených
účastníků zadávacího řízení:
Odůvodnění vyloučení:
Označení dodavatele, s nímž
byla uzavřena smlouva:
Odůvodnění výběru:
Označení poddodavatelů
vybraného dodavatele:
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Zadavatel přijal dne 29.7.2019 námitky od dodavatele FLAME System
s.r.o. proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele FLAME System
s.r.o. ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí o výběru dodavatele DC4
CZ, a.s.. Zadavatel dne 13.8.2019 námitkám vyhověl a přijal opatření
k nápravě tím, že ruší předmětné zadávací řízení.

Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení:

Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků
při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých opatření
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí
na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Podpis oprávněné osoby
zadavatele:

Zadavatel ruší předmětné zadávací řízení v souladu s ust. § 127 odst. 2
písm. d) zákona, tzn. že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu
na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Za důvody hodné
zvláštního zřetele lze považovat skutečnost, že mohlo dojít k
nezákonnému vymezení zadávacích podmínek, resp. k vymezení
zadávacích podmínek, které umožnili různý výklad, což se projevilo při
sestavení nabídky dodavatele FLAME System s.r.o. nesprávným
uvedením firewallu, který nesplňoval zadávací podmínky.
Irelevantní

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

Předmětná veřejná zakázka navazuje na zrušenou veřejnou zakázku
„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ ČÁST 2 – KONEKTIVITA + IT
uveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek dne 22. 11. 2018 s ev. č.
zakázky Z2018-040772. Původní veřejná zakázka byla rozdělena na 3 části.

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

Mgr.
Jaroslav
Němec

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav Němec
Datum: 2019.09.03
08:21:21 +02'00'
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