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DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY S NÁZVEM:

„Dodávka PC techniky a zajištění konektivity
pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
Město Kolín
Právní forma zadavatele:
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo zadavatele:
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zadavatele zastupuje:
Mgr. Michael Kašpar, starosta města
IČO zadavatele:
00235440
DIČ zadavatele:
CZ00235440
Druh zadávacího řízení: Z J E D N O D U Š E N É P O D L I M I T N Í Ř Í Z E N Í
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta-veřejné zakázky s.r.o., Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
WIC-NET, s.r.o.
Jaselská 225, Kolín III, 280 02 Kolín IČO: 28427157 (dále: „účastník“)
I. Oznámení:
Vážený účastníku,
v pověření zadavatele výše uvedené veřejné zakázky uvedeného zadávacího řízení Vám tímto
oznamuji, že jste byl rozhodnutím zadavatele ze dne 22. 10. 2019 v souladu s ustanoveními
§ 48, odst. 2, písm. a) zákona vyloučen z dalšího průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky.
II. Odůvodnění rozhodnutí:
Při posouzení účastníkem předložené nabídky hodnotící komisí na jejím jednání dne 15. 10. 2019, zda
nabídka obsahuje Technicko-jakostní parametry předmětu plnění dodávky dle části 5.1 průvodní
textové části zadávací dokumentace (PTČ ZD) vyplněním a vložením Přílohy č. 6 PTČ ZD a zda
uvedené technicko- jakostní parametry nabídky obsažené v této příloze odpovídají požadavkům
zadavatele dle zadávacích podmínek, bylo hodnotící komisí (dále i: „komise“) zjištěno, že účastník
v nabídce nesplnil tyto požadavky zadavatele:
Položka 6.8 – účastník nevyplnil, jaký dodá software nebo licence na tablety
Položka 14 - dle všech dostupných specifikací uvedeného výrobku vyplývá, že notebook HP ProBook
neobsahuje mechaniku DVD, která byla u tohoto notebooku zadavatelem v zadávacích podmínkách požadována.
Položka 24.8 – účastník neuvedl, o kolik kusů hard disků se jedná
Položka 24.9 - účastník neuvedl, o kolik kusů hard disků se jedná

Komisí byl zaslán účastníkovi dotaz k objasnění údajů nabídky ve znění:
V souladu s ustanoveními § 46 zákona Vás tímto jménem zadavatele žádám o vysvětlení údajů Vaší nabídky v
tomto bodě:
U položky č.14 Přílohy č.6 PTČ ZD jste ve Vaší nabídce uvedl dodání učitelského notebooku typu HP ProBook
470 G5. Zadavatel u tohoto NB požadoval i mechaniku DVD v řádku 14.7 této přílohy. Dle zjištění zadavatele
tento výrobek však požadovanou DVD mechaniku nemá, ačkoliv jste u této položky ve své nabídce uvedl, že tento
požadavek zadavatele dodávaný NB splňuje.
Můžete tuto skutečnost zadavateli objasnit? Pokud uvedený NB HP ProBook 470 G5 uvedenou mechaniku DVD
obsahuje, doložte tuto skutečnost zadavateli předložením kopie katalogového, technického či jiného listu
výrobce, z něhož bude jasně zadavateli prokázáno, že uvedená podmínka a požadavek na mechaniku DVD bude
Vámi dodávaným notebookem uvedeného typu a výrobce splněn.
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Na tento dotaz komise účastník ve stanovené lhůtě odpověděl takto:
Dobrý den pane Bárto,
reaguji na Vaší žádost o objasnění údajů nabídky, jelikož nebylo v zadávací výzvě, ve výběrovém řízení, přesně
definováno, zda se má jednat o interní či externí mechaniku, byl vybrán tento model NB HP ProBook 470 G5, ke
kterému byla dodána externí mechanika.
S pozdravem
Filip Maršík, jednatel

Komise se shodla na tom, že účastník WIC-NET, s.r.o. nesplnil zadávací podmínky, neboť požadavek
zadavatele zněl, aby součástí uvedeného notebooku (NB) byla mechanika DVD a v zadávací
dokumentaci (ZD) nebyla uvedena možnost toto řešit externí mechanikou a ani nabídka účastníka toto
řešení neobsahovalo, neboť účastník v nabídce uvedl, že jeho dodávaný NB mechaniku obsahuje.
Pokud bychom přijali argumentaci účastníka, tak by byla potom připuštěna možnost tímto způsobem
řešit i další součásti dodávaného NB-například externí paměť, externí hard disk, externí numerická
klávesnice a třeba absurdně i třeba externí větší monitor, aby byly “jakoby” splněny požadavky
zadavatele. Takto to však zadavatel v ZD neumožňoval. Pokud účastník takovéto řešení v nabídce
chtěl využít, či měl nějakou pochybnost, tak mohl vznést v průběhu lhůty k podání nabídek dotaz k
zadávacím podmínkám-podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace i přestože technické
parametry dodávaného NB byly jasně a srozumitelně v ZD uvedeny. Zadavatel jasně vymezil to, co
chce dodat, a nemůže současně v ZD vyčíst všechny možnosti, co dodat nechce. Takovéto konstrukce
uvažování není možné připouštět.
Komise tedy došla k závěru, že nabídka účastníka WIC-NET, s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele na
sestavení nabídky a to nesplněním výše uvedených požadavků zadavatele na vyplnění Přílohy č. 6 Technicko-jakostní parametry předmětu plnění dodávky. Nabídka se tedy tímto stává neúplnou a
neporovnatelnou vůči ostatním nabídkám i z hlediska sestavení nabídkové ceny. Komise proto z výše
uvedených důvodů navrhla zadavateli tohoto účastníka z dalšího průběhu zadávacího řízení vyloučit.

III. Poučení zadavatele:
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.
IV. Doručení oznámení:
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53, odst. (5) zákona vyhradil v části 9.2.2. zadávací
dokumentace právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na
profilu zadavatele.

V Kutné Hoře-Malíně dne 22. 10. 2019.
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele.
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