PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro 1. část
veřejné zakázky

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-017470
Datum zahájení zadávacího řízení: 29.06.2017
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 03.07.2017
Název veřejné zakázky:

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –
AV a přenosová technika
ZADAVATEL: Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)
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§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku
OZNAČENÍ ZADAVATELE
Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr
včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému
včetně zadavatelem vyžadovaného propojení se systémem BMS (Building
Management Systém), kde je technickou zprávou a projektovou dokumentací
požadován;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního
servisu této techniky včetně řídících systémů AVT;
c) dodávka veškerých optických i metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační
materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání
Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) zajištění drobných zednických a přidružených prací, vyžádá-li si to realizace zakázky;
f) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů z místa plnění, a to vše pro objekt Filozofické fakulty UP v Olomouci,
Křížkovského 10.
Předmět plnění 1. části veřejné zakázky s názvem „UPOL – SEKCE A: Místnosti s
kompletní AV technikou, řídícím systémem a on-line přenosem“:
Předmět plnění 1. části veřejné zakázky se týká kompletní dodávky AV techniky pro ty
místnosti rekonstruovaného objektu, které jsou zároveň vybaveny technologií umožňující online přenos kompletního audio/video streamu. Jde o vysoce reprezentativní prostory (aula FF
UP (místnost š. 3.32), velký přednáškový sál (č. 3.05) a zasedací místnost děkanátu FF UP
(č. 2.25), snímané soustavou kamer a mikrofonů. Signál z těchto zařízení je zpracováván
v samostatné režii (vybavení této režie není předmětem zakázky) v 4NP budovy K10, kam je
transportován přes jednotnou optickou kabeláž za pomocí přenosového zařízení
umožňujícího oboustrannou komunikaci a interakci s koncovými zařízeními. Signál umožňuje
také přenos projekce v dané místnosti a vzájemný přenos dat mezi jednotlivými místnostmi
zapojenými do tohoto transportního systému.
Dále jsou tyto místnosti vybaveny kompletní AV technikou včetně řídícího systému, který
umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání vybraných funkcí pomocí dotykových displayů
nebo tlačítkového rozhraní. Vybrané prvky AVT jsou propojeny se systémem BMS (Building
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Management System), jehož dodávka je součástí probíhající rekonstrukce objektu. Nabízená
AVT musí být schopná komunikace s BMS v rozsahu specifikovaném projektovou
dokumentací.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název
32321200-1
32322000-6
32340000-8
48520000-9
32270000-6
32420000-3
32562000-0
32580000-2
32424000-1
31224400-6

CPV
Audiovizuální přístroje
Multimediální přístroje
Mikrofony a reproduktory
Balík multimediálních programů
Přístroje pro digitální přenos
Síťová zařízení
Optické kabely
Datová zařízení
Síťová infrastruktura
Spojovací kabely

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA 2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH

6,485.718,1,362.001,7,847.719,-

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.
§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení

Účastníci zadávacího řízení 1. části veřejné zakázky:
D-cinema, s.r.o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČ: 28391683
Právní forma: společnost s ručením omezeným
ENGEL s.r.o.
Mikšíčkova 1129/44
615 00 Brno
IČ: 46979727
Právní forma: společnost s ručením omezeným
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§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení.
§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Obchodní jméno dodavatele:
D-cinema, s.r.o.
IČO: 28391683

Sídlo / adresa:
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28391683

Kupní smlouva uzavřena dne 27.11.2017
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:
Hodnotícím kritériem 1. části veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek,
hodnocená v souladu s § 114 odst. 1 Zákona podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Ekonomická výhodnost nabídek na 1. část veřejné zakázky byla v souladu s § 114
odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za
celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky byly seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší
nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky dodavatelů, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni v rámci otevírání obálek s
nabídkami, komise hodnotila a stanovila následující pořadí:
Na 1. místě se umístila nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním
místě nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Výsledek hodnocení nabídek:
1. část veřejné zakázky:
Pořadí

1.

DODAVATEL
(obchodní jméno)
D-cinema, s.r.o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČ: 28391683

Nabídková cena v Kč bez DPH

6,485.718,-
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2.

Právní forma: společnost s ručením
omezeným
ENGEL s.r.o.
Mikšíčkova 1129/44
615 00 Brno
IČ: 46979727
Právní forma: společnost s ručením
omezeným

7,085.000,-

Nabídka účastníka 1. části zadávacího řízení splňuje veškeré požadavky Zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách.
•

Nejnižší nabídková cena: 6,485.718,- Kč bez DPH, tj. 7,847.719,- Kč včetně DPH

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.
§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejnění nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.
§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.
§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno.
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§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel nemá do 18. 10. 2018 povinnost přijímat nabídky výhradně elektronickými
prostředky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.
§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky za části

Veřejná zakázka byla dělena na dvě samostatné části.
§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

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

Digitálně podepsal Prof.Mgr.
Jaroslav Miller, Ph.D. MA
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci
[IČ 61989592], ou=1903,
cn=Prof.Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
MA, sn=Miller,
givenName=Jaroslav,
serialNumber=P440207
Datum: 2017.12.01 12:02:59 +01'00'

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