Písemná zpráva zadavatele
podle ust. § 85, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ")
Zadavatel:
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1
zastoupen prof. MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc., děkanem fakulty, na základě plné moci ze dne
23. 10. 2014
Název zakázky:

,,SO 08 - dodávka a instalace AV techniky“

Zakázka byla zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení.
Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace audiovizuální techniky pro
místnosti nově budovaného objektu LF UK v Plzni - posluchárny pro 200 posluchačů (SO 08).
Navržená AV technika je ve specifikovaných místnostech doplněna o řídící systém, který umožňuje
řízení AV techniky, osvětlení, zatemnění, klimatizaci atd. dle projektové dokumentace Technická
zpráva „Výstavba nového objektu, posluchárna pro 200 posluchačů, m. č. 8.109, SO 08“. Výstavba
objektu a jeho vybavování jsou realizovány v rámci projektu„UK - Dostavba posluchárny Lékařské
fakulty UK v Plzni“, identifikační číslo EDS akce 133D21E 000011.
Identifikace vybraného uchazeče, cena sjednaná ve smlouvě:
Zadávací řízení bylo zadavatelem zrušeno před uzavřením smlouvy. Žádný z uchazečů nebyl vybrán.
Identifikace všech uchazečů:
Nabídka č. 1
Obchodní firma:

ENGEL, s.r.o.

IČ:

46979727

Sídlo:

Mikšíčkova 44, 615 00 Brno

Nabídková cena:

3.192.590,- Kč bez DPH

Nabídka č. 2
Obchodní firma:

ELVIA, s.r.o.

IČ:

44269277

Sídlo:

Poděbradská 51, 198 00 Praha 9

Nabídková cena:

4.485.000,- Kč bez DPH

Nabídka č. 3
Obchodní firma:

Colsys, s.r.o.

IČ:

14799634

Sídlo:

Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

Nabídková cena:

3.996.969,- Kč bez DPH

Nabídka č. 4
Obchodní firma:

AV MEDIA, a.s.

IČ:

48108375

Sídlo:

Pražská 63, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Nabídková cena:

4.406.000,- Kč bez DPH

Nabídka č. 5
Obchodní firma:

SONING Praha, a.s.

IČ:

25650751

Sídlo:

Plzeňská 66, 151 24 Praha 5

Nabídková cena:

4.772.883,- Kč bez DPH

Identifikace vyloučených uchazečů:
Nabídka č. 2
Obchodní firma:

ELVIA, s.r.o.

IČ:

44269277

Sídlo:

Poděbradská 51, 198 00 Praha 9

Nabídková cena:

4.485.000,- Kč bez DPH

Důvodem vyloučení uchazeče bylo nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel v článku 7.2 zadávací
dokumentace "nabídková cena" stanovil, že uchazeč ocení všechny položky uvedené v položkovém
rozpočtu a je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu, nesmí žádnou položku ocenit
částkou 0 (nula) a nesmí měnit položky rozpočtu, a to pod sankcí vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení. Komise při posouzení nabídek dle ust. § 76, odst. 1, ZVZ, zjistila, že v nabídce uchazeče,
konkrétně v položkovém rozpočtu na straně 37 nabídky nejsou položky rozpočtu č. 26 a 28 oceněny.
Tím, že uchazeč výše uvedené položky neocenil, naplnil důvod pro vyloučení uchazeč z dalšího
zadávacího řízení. Komise z tohoto důvodu nabídku vyřadila a doporučila zadavateli tohoto uchazeče
ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel doporučení komise akceptoval a rozhodl o vyloučení
uchazeče.
Důvod zrušení zadávacího řízení:
Všechny uchazeče s výjimkou uchazeče vyloučeného vyzval zadavatel k odůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny u některých položek položkového rozpočtu. Uchazeči podávající nabídky č. 1 a č. 3
uvedli v odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatelem určených položek, že v rámci
plnění veřejné zakázky mají v úmyslu dodat plnění, jež neodpovídá popisu určených položek
v závazném položkovém rozpočtu, ale podle tvrzení těchto uchazečů je plnění jimi nabízené stejně
funkční a kvalitní jako plnění popsané v položkovém rozpočtu. Zadávací podmínky však takový postup

neumožňují. Z podaných vysvětlení však vyplynulo, že účelu zadávacího řízení by mohlo být dosaženo
i při jiné specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky za podmínek pro zadavatele výhodnějších.
Tohoto stavu však nelze dosáhnout v rámci předmětného zadávacího řízení a bez úpravy závazného
položkového rozpočtu. Výše popsaný důvod je důvodem hodným zvláštního zřetele podle ust. § 84,
odst. 2, písm. e), ZVZ, protože veřejný zadavatel má dbát na hospodárné nakládání s majetkem
veřejného zadavatele. Protože zadavatel zjistil, že zde je důvod pro zrušení zadávacího řízení
a hodnotící komisí bylo zadavateli doporučeno zadávací řízení zrušit pro shora uvedené důvody,
rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84, odst. 2, písm. e), ZVZ.
Závěr:
Protože bylo zadávací řízení zrušeno rozhodnutím zadavatele podle ust. § 84, odst. 2, písm. e), ZVZ ze
dne 25. 4. 2016, přistoupí zadavatel k revizi zadávacích podmínek, zejména závazného položkového
rozpočtu a zahájí nové zadávací řízení.
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prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
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na základě plné moci ze dne 23. 10. 2014

