Oznámení o výběru dodavatele v rozsahu části 7
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin –
rozděleno na části“
Č.j.: 1517/2020-926

Zadavatel

Název zakázky

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489
Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin –
rozděleno na části
Část 1: Sada přístrojů na měření sapflow;

Části veřejné zakázky: Část 2: Sada přístrojů pro měření půdní vlhkosti a potenciálu k
sapflow sadě;
Část 3: Sada přístrojů pro měření meteorologických prvků;
Část 4: Sada přístrojů půdní vlhkosti k sadě na měření
meteorologických prvků;
Část 5: Sada přístrojů na automatické měření objemových změn
kmene větších průměrů;
Část 6: Sada přístroj na automatické měření objemových změn
kmene malých průměrů;
Část 7: Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti pro sady na
měření objemových změn kmene;
Část 8: Sada přístrojů na měření výparu mladých porostů;
Část 9: Termální kamera;
Část 10: Digitální přístroj na měření elektrické impedance,
zemního odporu.
Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení
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Zadavatel podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasílá oznámení o výběru
dodavatele v rozsahu části 7 na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
1.

Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku do části 7:

Pořadové
číslo
nabídky

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Název účastníka, sídlo, IČO:

Část 1: --Část 2: --Část 3: --TOMST s.r.o., sídlo: Michelská
964/78, 141 00 Praha 4, IČO:
27139140
4.

Část 4: --Část 5: --Část 6: --Část 7: 219.600,Část 8: --Část 9: --Část 10: ---

2.

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
Žádná nabídka účastníka nebyla z části č. 7 veřejné zakázky vyřazena.

3.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel v bodu č. 4 Výzvy k podání nabídek stanovil hodnoticí kritérium v souladu s
§ 114 zákona jako ekonomickou výhodnost nabídky, která bude hodnocena na
základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro každou část veřejné zakázky
samostatně.
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jediného hodnoticího kritéria – výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro každou část veřejné zakázky samostatně. Jako
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nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,
hodnoceno pro každou část veřejné zakázky samostatně. Ostatní nabídky pak budou
seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
Pokud hodnoticí komise posoudí předloženou nabídku jako nabídku obsahující
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude postupovat v souladu s § 113 zákona.
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH – pro část 7 (Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti
pro sady na měření objemových změn kmene) veřejné zakázky s názvem „Sada na
terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na části“:
Vzhledem k tomu, že v dané části zadávacího řízení (část 7 veřejné zakázky) je
pouze jediný účastník, neprováděla hodnotící komise v souladu s § 122 odst. 2
zákona hodnocení a konstatuje, že nejvýhodnější nabídku z hlediska stanoveného
hodnotícího kritéria předložil účastník TOMST s.r.o., sídlo: Michelská 964/78, 141 00
Praha 4, IČO: 27139140.
Hodnoticí komise konstatuje, že předložená nabídka účastníka TOMST s.r.o., sídlo:
Michelská 964/78, 141 00 Praha 4, IČO: 27139140 nepřekročila předpokládanou
hodnotu dané části veřejné zakázky, která byla stanovena ve výši 219.600 Kč bez
DPH.
Hodnoticí komise se zabývala předloženou cenovou nabídkou z hlediska, zda
nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, což hodnoticí komise vyloučila a
předloženou nabídkovou cenu posuzuje jako v místě a čase obvyklou.
Hodnoticí komise konstatuje, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě
hodnoticího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH předložil pro část 7
veřejné zakázky účastník TOMST s.r.o., sídlo: Michelská 964/78, 141 00 Praha 4,
IČO: 27139140.
4.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel požadoval ve výzvě k podání nabídek splnění níže uvedených požadavků na
kvalifikaci, které vymezil v článku č. 7 s názvem „Předložení dokladů o kvalifikaci“
Výzvy k podání nabídek:


základní způsobilost, kterou vymezil v článku č. 7 ,,Předložení dokladů o
kvalifikaci“ zadávací dokumentace v souladu s § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ;



profesní způsobilost, kterou vymezil v článku č. 7 ,,Předložení dokladů o
kvalifikaci“ zadávací dokumentace v souladu § 77 odst. 1 ZZVZ;

Zadavatel požadoval prokázání základní způsobilosti v souladu s požadavky § 74
odst.1, písm. a) až e) ZZVZ, a stanovil, že pro účely podání nabídky ji lze prokázat
čestným prohlášením (dodavatelé mohou využít vzor zadavatele, viz příloha č. 3 této
Výzvy).
Zadavatel požadoval prokázání profesní v souladu s požadavky dle § 77, odst. 1 ZZVZ,
a stanovil, že pro účely podání nabídky ji lze prokázat čestným prohlášením (dodavatelé
mohou využít vzor zadavatele, viz příloha č. 3 této Výzvy).
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Doklady prokazující způsobilost nesměly být starší 3 měsíců přede dnem podání
nabídky v souladu s bodem 7.7 Výzvy k podání nabídek.
Posouzení splnění kvalifikace účastníka dle dokladů předložených v nabídce pro část
7 veřejné zakázky:
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení – účastník TOMST s.r.o.
Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace a došla k následujícím zjištěním:

Účastník:

TOMST s.r.o.

Splnění základní
způsobilosti

- čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti ze
dne 27. 11. 2019; podepsané Tomášem Haasem, jednatelem
společnosti
FORMA: prostá kopie (scan)
- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků – FÚ pro hlavní
město Prahu ze dne 27. 11. 2019
FORMA: prostá kopie (scan)
- Výpis z evidence rejstříku trestů FO – Tomáš Haas, ze dne 27. 11.
2019
FORMA: prostá kopie (scan)
- Výpis z evidence rejstříku trestů PO TOMST s.r.o., ze dne 27. 11.
2019
FORMA: prostá kopie (scan)
- potvrzení o neexistenci nedoplatků na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce
k pojistnému Pražská správa sociálního zabezpečení – ze dne 27.
11. 2019
FORMA: prostá kopie (scan)
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- výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 99233 ze dne 18. 10. 2019
FORMA: prostá kopie (scan)
Splnění profesní
způsobilosti

- čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti ze
dne 27. 11. 2019; podepsané Tomášem Haasem, jednatelem
společnosti
FORMA: prostá kopie (scan)
- Živnostenský list – na předmět podnikání: Výroba elektrických
strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
napětí a výroba elektrického vybavení – ze dne 20. 12. 2006
FORMA: prostá kopie (scan)
- Živnostenský list – na předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických věd nebo společenských věd – ze dne 20.
12. 2006
FORMA: prostá kopie (scan)
- Živnostenský list – na předmět podnikání: Poskytování software a
poradenství v oblasti hardware a software – ze dne 20. 12. 2006
FORMA: prostá kopie (scan)
Živnostenský list – na předmět podnikání: Testování, měření a
analýzy – ze dne 20. 12. 2006
FORMA: prostá kopie (scan)
- výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 99233 ze dne 18. 10. 2019
FORMA: prostá kopie (scan)

Poznámka:
Čestné prohlášení je podepsáno osobou oprávněnou, což administrátor ověřil z veřejné
dostupné části živnostenského rejstříku.
Vzhledem k tomu, že účastník doložil splnění základní a profesní způsobilosti ve své
nabídce čestným prohlášením ze dne 27. 11. 2019 podepsáno Tomášem Haasem,
jednatelem společnosti – lze doložení požadavků na splnění kvalifikace pro účel nabídky
považovat za dostatečné.
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Splnění dalších podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka TOMST s.r.o.:
o doložení vyplněné Přílohy č. 1g – Technická specifikace pro část 7 VZ
FORMA: soubor pdf (scan)
o doložení katalogových (technických listů) nabízeného zařízení pro část 7 VZ –
dataloggers TMS
FORMA: pdf soubor
o doložení vyplněné Přílohy č. 2 – Krycí list nabídky a podepsané dne 27. 11.
2019 Tomášem Haasem, jednatelem společnosti
FORMA: elektronický originál
o doložení přílohy č. 3 – čestné prohlášení o splnění základní a profesní
způsobilosti - vyplněné a dne 27. 11. 2019 podepsané Tomášem Haasem,
jednatelem FORMA: elektronický originál
Nabídka účastníka TOMST s.r.o.:
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje vyplněnou Přílohu č. 1g pro
část 7 VZ, která splňuje technické požadavky zadavatele v souladu s instrukcemi danými
Výzvou k podání nabídek.
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje vyplněný Krycí list (Příloha č. 2
zadávací dokumentace), který je podepsaný oprávněnou osobou – podepsal Tomáš Haas,
jednatel.
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje k prokázání základní a profesní
způsobilosti čestné prohlášení (Příloha č. 3 – zadávací dokumentace) podepsané
oprávněnou osobou – podepsal dne 27. 11. 2019 Tomáš Haas, jednatel. A dále základní a
profesní způsobilost doložena prostými kopiemi dokladů vit výpis výše.
Hodnotící komise konstatuje, že doložení základní a profesní způsobilosti je pro účel nabídky
dostatečné.
Po kompletní kontrole nabídky hodnotící komise konstatovala, že je tato úplná. Komise
zkontrolovala, zda nabídka obsahuje veškeré požadované části a zkontrolovala podrobně
obsah předložených dokumentů a konstatovala, že jsou kompletní.
Vzhledem k výše uvedenému posouzení doporučuje hodnotící komise zadavateli k uzavření
kupní smlouvy v rozsahu části 7 účastníka TOMST s.r.o., sídlo: Michelská 964/78, 141 00
Praha 4, IČO: 27139140.

6

Dodavatel TOMST s.r.o. prokázal v nabídce splnění základní a profesní způsobilosti
čestným prohlášením a prostými kopiemi, což zadavatel v zadávací dokumentaci umožnil.
Před vypracováním a odesláním oznámení o výběru dodavatele byl dodavatel vyzván k
předložení el. originálů / autorizovaných konverzí dokumentů dokladů, jejichž existenci
potvrdil v nabídce předložením čestného prohlášení či prostých kopií.
V návaznosti na tuto výzvu k součinnosti zadavatel obdržel níže uvedené dokumenty:
Účastník:

Splnění základní
způsobilosti

TOMST s.r.o.
- Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků a to ani ve
vztahu ke spotřební dani a o neexistenci nedoplatku na pojistném
nebo penále na veřejném zdravotním pojištění ze dne 13. 1. 2020;
podepsané Tomášem Haase, jednatelem společnosti
FORMA: elektronický originál, el. podpis Tomáš Haase, jednatel, el.
podpis platný do: 25. 6. 2020
- Výpis z evidence rejstříku trestů FO – Tomáš Haas, ze dne 27. 11.
2019
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020
- Výpis z evidence rejstříku trestů PO - TOMST s.r.o., ze dne 27. 11.
2019
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020
- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků – FÚ pro hlavní
město Prahu ze dne 27. 11. 2019
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020
- potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení o neexistenci
nedoplatků na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému Pražská správa
sociálního zabezpečení – ze dne 27. 11. 2019
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020
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- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 99233, ze dne 18. 10. 2019
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020

Splnění profesní
způsobilosti

- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 99233, ze dne 18. 10. 2019
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020
- Živnostenský list – na předmět podnikání: Výroba elektrických
strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
napětí a výroba elektrického vybavení – ze dne 20. 12. 2006
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020
- Živnostenský list – na předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických věd nebo společenských věd – ze dne 20.
12. 2006
FORMA: autorizovaná konverze ze dne 27. 11. 2019, provedla Ilona
Malá, Česká pošta, Czech POINT, pracoviště: Praha 4, platnost el.
podpisu do: 8. 4. 2020

Veřejná zakázka s názvem „Sada na terénní měření ekofyziologických
parametrů dřevin – rozděleno na části“ byla v rozsahu části 7:
- Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti pro sady na měření
objemových změn kmene
přidělena vybranému dodavateli TOMST s.r.o., sídlo: Michelská 964/78, 141 00
Praha 4, IČO: 27139140.
8

Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst.
1a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle §
122 odst. 1 zákona.

V Brně dne 23. 1. 2020

Podepsal v zastoupení prorektor doc. Ing. Martin Klimánek,
Ph.D. na základě plné moci ze dne 10. 7. 2018, razítko
……………….………..………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

podepsal
Bc. Lena Digitálně
Bc. Lena Mikušová
2020.01.23
Mikušová Datum:
16:21:49 +01'00'
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