Písemná zpráva zadavatele
Veřejná zakázka

1.

„SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického
nástroje pro nákup potravin“
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2.

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

3.

Předmět veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozovatele Specializovaného
elektronického nástroje (dále jen „elektronický nástroj“) pro zavedení a provozování
nákupního systému pro nákup potravin a jeho specifika, a to v souladu s požadavky
zadavatele.
Výsledkem plnění bude, na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, poskytování služeb
provozovatele elektronického nástroje pro zavedení a provozování nákupního systému v
souladu s platnou legislativou, především vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podrobnosti týkající se certifikátu shody.
Předmětem zavedeného systému bude zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na nákup
potravin související s prováděním činností výroby stravy.
Vybraný uchazeč zajistí neomezený dálkový on-line přístup do produkčního prostředí el.
nástroje zajišťujícího fungování pro zadavatele a jednotlivé zájemce/uchazeče prostřednictvím
internetového rozhraní.
Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o elektronický nástroj ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tzv. profil zadavatele), ale o
elektronický nástroj pouze pro realizaci nákupů potravin, jejichž jednotková cena je v průběhu
účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých
aktuálních potřeb.

Podrobný rozsah požadovaných funkčních vlastností je blíže specifikován v příloze č. 4
výzvy.
4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.900.000,- Kč bez DPH

5.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Poř.
číslo

1.

6.

UCHAZEČ
(obchodní jméno)
ANETE spol. s r.o.
Okružní 29a
638 00 Brno
IČO: 46970126

Časový údaj o předání
nabídky
Datum

Hodina

11.10.2016

09:25

Nabídková cena v
Kč bez DPH za celé
plnění předmětu
veřejné zakázky za
období 4 let
1,896.000,-

Seznam vyloučených uchazečů z poptávkového řízení, vč. odůvodnění:
Zadavatel uchazeče nevyloučil.

7.

Hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla celková nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH za celé plnění předmětu veřejné zakázky za období 4 let.
K výpočtu absolutní nabídkové ceny použil uchazeč konstrukci ceny v procentech
z realizovaných nákupů (všech skladových příjmů), kdy pro tento výpočet použil
předpokládanou částku ročního nákupu 20 mil. Kč bez DPH.
Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť zadavatel ve lhůtě pro podání
nabídek obdržel nabídku jediného uchazeče. Hodnotící komise konstatuje, že nabídková cena
uchazeče je v místě a čase obvyklá a je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Výsledné pořadí nabídek:
Pořadí
nabídky

1.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele
ANETE spol. s r.o.
Okružní 29a
638 00 Brno
IČO: 46970126

Nabídková cena v Kč bez DPH za celé
plnění předmětu veřejné zakázky za
období 4 let

1,896.000,-

8.

Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:

Smlouva o poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje pro nákup potravin
byla uzavřena dne 27.10.2016 s níže uvedeným uchazečem:
ANETE spol. s r.o.
Okružní 29a
638 00 Brno
IČO: 46970126
Nabídková cena v Kč bez DPH
za celé plnění předmětu veřejné zakázky za období 4 let: 1,896.000,9.

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise:

Všichni členové hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a současně
prohlásili, že se nepodíleli na zpracování nabídky uchazeče.
Zpracovala:
Mgr. Petra Jungová, LL.M.

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA
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