OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky: 0032020 Audiovizuální vybavení učebny Q33
Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky (dále jen
„DNS“)
Evidenční číslo: Z2017-028881
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: P20V00000232
Datum zahájení: 3. 6. 2020 18:49
Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2020 10:00
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4042.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: C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo:

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

27675645

1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:

Číslo
nabídky

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

nabídky
Otakara Ševčíka

1.

C SYSTEM CZ a.s.

840/10

27675645

636 0 Brno
2.

podání

ENGEL s.r.o.

Mikšíčkova 44, 615 00
Brno

2

46979727

15.06.2020
08:55:51
15.06.2020
09:57:50

2. Identifikační údaje účastníka, jehož nabídka byla vyřazena:

Název/Obchodní firma
ENGEL s.r.o.

Sídlo účastníka
Mikšíčkova 44, 615 00 Brno

IČO
46979727

Odůvodnění:
Nabídka účastníka ENGEL s.r.o. nesplnila zadávací podmínky – a to konkrétně v
následujících položkách:
- pol. č. 2: chybně uvedený typ, správné označení je OP751RKe, nemá požadované
připojení do sítě LAN (2x) ani připojení přes wi-fi
- pol. č. 3: VESA je označení standardu upevnění zařízení (roztečí pro šrouby). Nejedná
se o konkrétní typ.
- pol. č. 4: VESA je jen označení standardu upevnění zařízení (roztečí pro šrouby).
Nejedná se o konkrétní typ.
- pol. č. 8: nabízený panel není vybaven požadovanou integrovanou kamerou
- pol. č. 9: interní RAM jen 256 MB (požadavek 512 MB), jen 6xRS232 (požadavek 8x),
napájení 24V (požadavek 12V), 4x relé (požadavek 8x), chybí i další požadovaná
konektivita
- pol. č. 10: 4096 x 2160 při 24 Hz (požadavek 60 Hz), nemá zámek napájení, nelze
porovnat frekvenci a datový tok (požadavek 600 MHz, 18 Gbps). Zcela neodpovídá
požadavkům.
- pol. č. 12: Není uveden typ a výrobce.
- pol. č. 13: Nejsou splněny požadované parametry, rychlost pouze 100 Mb (požadavek
1 Gb)
- pol. č. 18: Předimenzovaný - 8 vstupů + 2 výstupy (požadavek - 2+2), příliš veliký nevejde se do katedry
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- pol. č. 19: Předimenzovaný výkonově i rozměrově - nevejde se do katedry, zvýšení
teploty v katedře. Nemá požadované dálkové ovládání. Reprosoustava nemá
požadované parametry, dvoupásmová (požadavek 3-pásmová) s malým výkonem.
Vzhledem k výše uvedenému rozhodl zadavatel o vyloučení účastníka ENGEL s.r.o.,
se sídlem: Mikšíčkova 44, 615 00 Brno, IČO: 46979727 v souladu s § 48 odst. 2 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).

3. Výsledek posouzení splnění podmínek zadavatele
Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky zadavatele definované ve výzvě k podání
nabídek, přičemž obsahovala:
- Nabídka AV technika Q33 15.6.2020.xlsx (vyplněná Příloha č. 1 – Technická
specifikace)
- spotlight-plus-b2b-datasheet.ENG.pdf (katalogový list)
- Návrh smlouvy audio 15.6.2020_srk.pdf (vyplněná a podepsaná Příloha A – Obchodní
podmínky – podepsáno Ing. Romanem Klimusem, předseda představenstva)
- Návrh smlouvy audio 15.6.2020.doc (vyplněná Příloha A – Obchodní podmínky – ve
word dokumentu)
- Výpis ze seznamu akcionářů 15.6.2020_srk.pdf
- Výpis ze SKD BRNO.pdf (elektronický originál ze dne 14. 5. 2020, Evidenční číslo:
W20050002215)
- ActivPanel_2019_Titanium_SS_0419v1.8_CS-CZ_HR.pdf (katalogový list)
- ActivPanel_Titanium_Brožura.pdf (katalogový list)
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- AQ M4D+TANGO85.pdf (katalogový list)
- aver-ptc500.pdf (katalogový list)
- cutsheet_xp8v.pdf (katalogový list)
- DEXON DMC 2220.pdf (katalogový list)
- DEXON MBD 832.pdf (katalogový list)
- DEXON MBD932.pdf (katalogový list)
- Držák Tv EDBAK TWB1.docx (katalogový list)
- DS_481A13_Floorsupport_for_BalanceBox_650-V20170310.pdf (katalogový list)
- FW-BZ35F_series_en.pdf (katalogový list)
- GE-XUHD600A88-datasheet.pdf (katalogový list)
- mc-wx5505-datasheet-v2.pdf (katalogový list)
- rti_cx7_db01.pdf (katalogový list)

4. Výsledek hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci v části č. 1 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.
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Po posouzení splnění formálních požadavků byly hodnoceny nabídky těchto účastníků:
Číslo
nabídky

Nabídková cena
Název/Obchodní firma

IČO
v Kč bez DPH

1.

C SYSTEM CZ a.s.

27675645

966.068

2.

ENGEL s.r.o.

46979727

739.693

Na základě stanoveného způsobu hodnocení podle ekonomické výhodnosti pouze na
základě nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH za požadovaný rozsah plnění, stanovil
zadavatel pořadí nabídek.
Nabídková cena
v Kč bez DPH
Číslo

Název/Obchodní

nabídky

firma

IČO

(Limitní nabídková

Pořadí dle
hodnotícího
kritéria

cena: 1 067 976 Kč
bez DPH)

1.

C SYSTEM CZ a.s.

27675645

966.068

2.

2.

ENGEL s.r.o.

46979727

739.693

1.

Vzhledem k tomu, že nabídka účastníka ENGEL s.r.o. byla posouzena odbornými
osobami jako nabídka nesplňující zadávací podmínky a byla vyloučena dle § 48 odst. 2 písm.
a) zákona, konstatují odborné osoby dle výše uvedené tabulky hodnocení, že nejvýhodnější
nabídku dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky předložil
účastník C SYSTEM CZ a.s., se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČO:
27675645.
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Závěr:
Vzhledem k výše uvedenému oprávnění osoby konstatují, že účastník C SYSTEM CZ a.s.,
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČO: 27675645, předložil nejvýhodnější
nabídku dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Zadavatel

ROZHODL
o zadání zakázky vybranému dodavateli:
C SYSTEM CZ a.s., se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČO: 27675645,
právní forma: akciová společnost

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.

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.
……………………….………………..

V Brně dne ………………….

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně, ou=9263,
cn=prof. Ing. Radim Farana, CSc., sn=Farana,
givenName=Radim, serialNumber=P729140,
title=Prorektor pro vzdělávací činnost
Datum: 2020.07.02 07:16:55 +02'00'

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