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Název veřejné zakázky:

Dodávka fotografického vybavení pro učebnu Q04

Druh veřejné zakázky:

Dodávky - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel
ROZHODL
o vyloučení účastníka Milan Škoda-FOTO z další účasti ve výběrovém řízení
analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť nabídka účastníka nesplňuje
zadávací podmínky.

Identifikace vyloučeného účastníka:
Obchodní firma nebo název:

Milan Škoda-FOTO

Sídlo:

Vrané nad Vltavou, U Elektrárny 60, 252 46

Právní forma:

Fyzická osoba podnikatel

IČO:

43164536
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Odůvodnění:
Komise po provedeném posouzení konstatovala, že zadavatel definoval v Příloze č. 1b
požadavek na příslušenství v podobě náhradní baterie. Účastník uvedl typ a model
nabízeného bezzrcadlového fotoaparátu se setovým objektivem: SONY Alpha A6600 +
18-135mm a jako náhradní akumulátor – typ a model: SONY NP-FW50. Při posouzení
nabídky komise zjistila, že nabízená baterie SONY NP-FW50 dle veřejně dostupných
informací není kompatibilní s nabízeným fotoaparátem a není možné zajistit kompatibilitu
ani s pomocí adaptéru.
Komise na základě výše uvedeného posouzení konstatovala, že nabídka účastníka
nesplňuje požadované parametry a vzhledem k tomu, že nabídku nekompatibilního
akumulátoru by nebylo možné v rámci procesu veřejné zakázky zhojit, usnesla se
komise, že zadavateli doporučí vyloučení účastníka Milan Škoda-FOTO analogicky podle
§ 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Zadavatel se ztotožnil se závěry komise a rozhodl o vyloučení účastníka Milan ŠkodaFOTO z další účasti ve výběrovém řízení, jak je uvedeno výše.

V Brně
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