OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky: 0072020 Dodávka nábytku pro učebnu Q04
Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku (dále jen „DNS“)
Evidenční číslo: Z2018-036251
Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma
zadavatele

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Sídlo/místo podnikání

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO

62156489

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Systémové číslo VZ: P20V00000233
Datum zahájení: 7. 5. 2020 15:27
Lhůta pro podání nabídek: 18. 5. 2020 10:00
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4043.html
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Zadavatel tímto oznamuje

R O Z H O D N U T Í,
o výběru dodavatele veřejné zakázky na dodávky, která byla přidělena níže uvedenému
vybranému dodavateli:
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název: B Credit s.r.o.
Sídlo:

Jarošovská 1278, 377 01 Jindřichův Hradec

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

60066091

1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Číslo
nabídky

3.

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

nabídky

B - CREDIT s.r.o.

Jarošovská 1278, 377

60066091

01 Jindřichův Hradec

4.

podání

Iridium spol. s r.o.

Božetěchova 3021/19,

46900667

612 00 Brno
5.

KANONA a.s.

6.

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Antala Staška 1859/34,
Krč, 140 00 Praha 4

Nádražní 1747, 396 01
Humpolec
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04163664

48202118

14.05.2020
14:50:56

15.05.2020
07:52:58
15.05.2020
09:10:47
15.05.2020
15:53:13

7.

Potrusil s.r.o.

Hybešova 1647/51, 664

25310119

51 Šlapanice
8.

RADA NÁBYTEK s.r.o.

Palackého třída
924/105, 612 00 Brno

26904128

18.05.2020
08:20:20
18.05.2020
09:38:10

Číslování nabídek je uvedeno dle pořadí doručení nabídek do elektronického systému
E-ZAK - přičemž byly dvě nabídky (s pořadovým číslem 1 a 2) před koncem lhůty pro
podání nabídek zneplatněny.

2. Identifikační údaje účastníka, jehož nabídka byla vyřazena:

Číslo
nabídky

6.

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

podání
nabídky

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Nádražní 1747, 396 01

48202118

Humpolec

15.05.2020
15:53:13

Odůvodnění:
Nabídka účastníka PROFIL NÁBYTEK a.s. nesplnila zadávací podmínky – a to
konkrétně v položkách 3 a 5 Přílohy č. 1 – technická specifikace:
- Položka 3: v buňce určené pro uvedení „nabízeného výrobku včetně výrobce
a přesného typu“ - je uvedeno: „Enprag, Dílenská skříň CP 8930-00“ namísto
požadovaného kancelářského stolu.
- Položka 5: nabízená dílenská skříň dle veřejně dostupných informací
nesplňuje požadavek zadavatele na nosnost 100 kg (uvádí se pouze nosnost
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70 kg) a rovněž na rozměry (místo požadovaných 1950x1200x450 je uvedeno
1950x1200x400).
Účastník PROFIL NÁBYTEK a.s. byl zadavatelem prostřednictví elektronického
systému E-ZAK vyzván k objasnění své nabídky v rozsahu výše uvedených položek.
K zaslání objasnění byla účastníkovi zadavatelem určena lhůta 3 pracovních dní od
odeslání výzvy.
Vzhledem k tomu, že účastník PROFIL NÁBYTEK a.s. ve stanovené lhůtě objasnění
své nabídky nezaslal, rozhodl zadavatel o vyloučení účastníka v souladu s § 48 odst.
2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů.

Číslo
nabídky

7.

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

podání
nabídky

Potrusil s.r.o.

Hybešova 1647/51, 664
51 Šlapanice

25310119

18.05.2020
08:20:20

Odůvodnění:
Nabídka účastníka Potrusil s.r.o. nesplnila zadávací podmínky – a to konkrétně v
položce 5 Přílohy č. 1 – technická specifikace:
- Položka 5: nabízená skříň dle veřejně dostupných informací nesplňuje
požadavek zadavatele na nosnost 100 kg (uvádí se pouze nosnost 60 kg) a
rovněž na rozměry (místo požadovaných 1950x1200x450 je uvedeno
1950x1200x400).
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Účastník Potrusil s.r.o. byl zadavatelem prostřednictví elektronického systému E-ZAK
vyzván k objasnění své nabídky v rozsahu výše uvedené položky. K zaslání objasnění
byla účastníkovi zadavatelem určena lhůta 3 pracovních dní od odeslání výzvy.
Účastník Potrusil s.r.o. zaslal zadavateli ve lhůtě objasnění ve znění: „námi nabízená
skříň má nosnost 60 kg, rozměr 1950x1200x400“.
Vzhledem k tomu, že účastník svým objasněním nabídky potvrdil, že nabízená skříň v
položce 5 Přílohy č. 1 – Technická specifikace nesplňuje zadávací podmínky, rozhodl
zadavatel o vyloučení účastníka v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů..

Číslo
nabídky

4.

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

podání
nabídky

Iridium spol. s r.o.

Božetěchova 3021/19,

46900667

612 00 Brno

15.05.2020
07:52:58

Odůvodnění:
Nabídka účastníka Iridium spol. s r.o. nesplnila zadávací podmínky – a to konkrétně
v položce 5 Přílohy č. 1 – technická specifikace, kde zasáhl účastník Iridium spol. s r.o.
do pevně stanoveného parametru a přepsal rozměr požadovaný rozměr skříně (1950
x 1200 x 450) na rozměr jiný (1950 x 1200 x 435). Příloha č. 1 – technická specifikace
byla uzamčena zadavatelem proti úpravám mimo žlutě označených buněk, které byly
zadavatelem určeny pro vyplnění ze strany dodavatele. Nejenže nabídka účastníka
Iridum spol. s r.o. nesplňuje zadávací podmínky v položce 5 Přílohy č. 1 – Technická
specifikace (není splněn požadovaný rozměr skříně), ale účastník i zasáhl do Přílohy 1
– Technická specifikace mimo povolený rozsah žlutě označených buněk a upravil
rozměr u položky č. 5 a doplnil i další ilustrační obrázek k položce č. 5.

5

Vzhledem k tomu, že účastník Iridium spol. s r.o. porušil zadávací podmínky zásahem
do stanovené technické specifikace, rozhodl zadavatel o vyloučení účastníka v souladu
s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů.

3. Výsledek hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek v části 1 Výzvy k podání nabídek a to:
Hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
která bude hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jediného hodnoticího kritéria – výše celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Ostatní nabídky pak budou seřazeny vzestupně od
nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
V souladu bodem 1) části 4 Výzvy k podání nabídek – musí nabídka dodavatele
obsahovat cenovou nabídku – tj. vyplněná Příloha č. 1 – Technická specifikace.

Výsledek hodnocení dle cen uvedených v nabídce – tj. Příloze č. 1 – Technická
specifikace:
Nabídková cena
Číslo

Název/Obchodní

nabídky

firma

v Kč bez DPH
IČO

(Limitní nabídková

Pořadí dle
hodnotícího
kritéria

cena: 164.804 Kč
bez DPH)
3.

B - CREDIT s.r.o.

60066091
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132.000

4.

4.

Iridium spol. s r.o.

46900667

130.250

3.

5.

KANONA a.s.

04163664

142.830

6.

48202118

116.586

25310119

119.143,50

26904128

134.899

PROFIL NÁBYTEK,

6.

a.s.

7.

Potrusil s.r.o.
RADA NÁBYTEK

8.

s.r.o.

1.

2.
5.

Vzhledem k výše uvedenému (vyloučení účastníků PROFIL NÁBYTEK a.s., Potrusil
s.r.o. a Iridium spol. s r.o.) oprávněné osoby konstatují, že účastník B Credit s.r.o.,
sídlem: Jarošovská 1278, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 60066091, předložil
nejvýhodnější nabídku dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky.

4. Výsledek posouzení splnění podmínek zadavatele
Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky zadavatele definované ve výzvě k
podání nabídek. Nabídka účastníka B Credit s.r.o. obsahuje:
- Příloha č. 1 - Technická specifikace
- Příloha č. A – obchodní podmínky 0072020
- Obrázek a technické parametry nabízeného zboží

5. Závěr:
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Vzhledem k výše uvedenému zjištění oprávnění osoby konstatují, že účastník B Credit
s.r.o., sídlem: Jarošovská 1278, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 60066091, předložil
nejvýhodnější nabídku dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Zadavatel

ROZHODL
o zadání zakázky vybranému dodavateli:
B Credit s.r.o., sídlem: Jarošovská 1278, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 60066091,
právní forma: společnost s ručením omezeným

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.

V Brně dne ………………….

Digitálně podepsal doc.

doc. Ing. Martin Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2020.06.18
Klimánek, Ph.D. Datum:
19:01:42 +02'00'

……………………….………………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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