PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Označení veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky: „ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – dodávka ICT vybavení“
Dne 3. 11. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna kompletní zadávací dokumentace
https://zakazky.lanskroun.eu/ (dále jen „veřejná zakázka“).
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního
programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003633.
1. Označení zadavatele
Město Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12,563 01 Lanškroun, IČO: 00279102.

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace ICT vybavení interiéru pro Základní školu
Smetanova Lanškroun, na adrese B. Smetany, 460, 563 01 Lanškroun.
Dodávka a instalace ICT vybavení interiéru zahrnuje rovněž:
•

vypracování celkového seznamu dodaných položek pro každou jednotlivou místnost dle
skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny,

•

zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze zařízení, provozních
manuálů a zaškolení obsluhy,

•

předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými
normami a předpisy, licenční ujednání,

•

opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci
interiérového ICT vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené
podlahové krytiny apod.), úklid všech místností po dokončení instalace interiérového
ICT vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní
instalaci, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

•

dopravu veškerých prvků do místa plnění a jejich instalaci na místa dle požadavků
zadavatele, resp. dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních
požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v textu
návrhu kupní smlouvy.
Jednotlivé prvky budou odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního

programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003633.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
2.898.796,- Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku níže uvedeného účastníka zadávacího
řízení:
Pořadové
číslo
nabídky
1.

Obchodní firma
účastníka

Identifikační údaje

Sídlo: Valchařská 3261/17, Moravská
Z + M Partner, spol. s r.o. Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 26843935

Datum a čas
doručení
nabídky
18. 11. 2020
10:43:53 hod

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění jeho výběru
Zadavatel uzavřel smlouvu účastníkem zadávacího řízení č. 1, tj. společností Z + M Partner, spol. s
r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935, neboť
nabídka shora uvedeného dodavatele odpovídá veškerým zákonným požadavkům a požadavkům
zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, čímž dodavatel
splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 37 ZZVZ.
Odůvodnění výběru dodavatele:
S ohledem na skutečnost, že je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, neprovedl
zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocení nabídek.
8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Poddodavatelé nebyli při podpisu kupní smlouvy dodavateli známi.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Zde není relevantní.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zde není relevantní.
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11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zde není relevantní.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zde není relevantní.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zde není relevantní.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zde není relevantní.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zde není relevantní.

V Praze

Petr
Prášek

Digitálně
podepsal Petr
Prášek
Datum: 2020.12.10
11:01:41 +01'00'
________________________________
Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
Petr Prášek, jednatel
na základě plné moci
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