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Univerzita Palackého

v O lomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v rozsahu ustanovení§ 217 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
zakázek, v
(dále jen „Zákon")

zakázka na dodávky
zakázky: Z2019-016489
oznámení TED: 2019/S 096-231569
Datum zahájení zadávacího
16. 05. 2019
20.05.2019
Datum
zadávacího
Název
zakázky:

,,UP Olomouc - upgrade a

ZADAVATEL:

wifi IV. -

Envelopa"

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

(dále jen „Zadavatel")

Univcr1.ita Pala{;kého v Olomouci
www.upol.cz
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§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
zadavatele,
zakázku

zakázky a cena sjednaná ve

na

1

ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou
jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.O., rektorem UP v Olomouci
se sídlem:
511/8, 771 47 Olomouc
619 89 592
ZAKÁZKY
zakázky je:
a
pokrytí wifi na
a)
dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové
Univerzity Palackého v Olomouci - objekt Envelopa, a to dle
Technické specifikace, která je uvedena v
5 zadávací dokumentace,
dodání
do místa
instalace, zaškolení obsluhy a
servisu a podpory;
b)
dodávka veškerého
materiálu, zahrnující zejména veškeré POE
optické i metalické propojovací kabely a moduly, ostatní
materiál;
c)
instalace a konfigurace aktivních
základní konfigurace pro napojení
do
Univerzity Palackého v Olomouci, tj. úplné,
a bezvadné provedení všech
souvisejících
prací,
dodávek
a
nezbytných
pro
a
jeho provozuschopnosti; nabízené
technické
musí být
kompatibilní s
sítí na
Palackého v
Olomouci;
d)
zpracování dokumentace
provedení
a její
Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné
a 1x v elektronické
na CD;
e)
úklid a odvoz všech
a dalších
používaných
vlastní instalaci v
dalších
souladu s ustanoveními zákona
185/2001 Sb., o odpadech a o
ve
z místa
zahrnuje taktéž poskytování
servisu a podpory, jak je
specifikováno v
4 a 5 zadávací dokumentace.
KLASIFIKACE
Název
Bezdrátové
kabeláž

ZAKÁZKY
CPV
32510000-1
32421000-0
32423000-4

systémy

CENA SJEDNANÁ VE
433.642, 18

· Cena celkem bez DPH
, DPH 21%
Cena
DPH

Univcr1.ita Palackého v Olomouci

www.upol.cz

91.064,86
524.707,04
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Univerzita Palackého
v Olomouci

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

zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v

dle§ 56 Zákona.

§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
zadávacího

Datum a
nabídky

Dodavatel

1.

2.

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
04308697
Právní forma: 121 - akciová
MERIT GROUP a.s.
136/7
772 00 Olomouc
64609995
Právní forma: 121 - akciová

§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
všech

Zadavatel

žádného

Nabídková cena
v
bez DPH

25.06.201913:24: 12

433.642,18

25.06.2019 15:53:43

483.800,-

zadávacího

s uvedením

jejich '

zadávacího

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
s nimiž byla

smlouva,

Obchodní jméno dodavatele:

jejich

Sídlo / adresa:
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

AUTOCONT a.s.

04308697

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami
dne 26. 07. 2019.
DODAVATELE:

Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s§ 114 odst. 2
Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
UniYcr1ita Paladéll() v Olomouci

www.upol.cz
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Univerzita Palackého
v Olomouci

bez DPH za
Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v
celý
zakázky. Nabídky byly
v
od nejnižší po nejvyšší
bez DPH.
nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnižší nabídková cena v
Nabídky
nebyli ze zadávacího
komise hodnotila a
stanovila následující
Na 1.
se umístila nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Výsledek hodnocení nabídek:
Nabídková cena v
bez DPH

DODAVATEL

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
04308697
Právní forma: 121 - akciová
MERIT GROUP a.s.
136/7
772 00 Olomouc
64609995
Právní forma: 121 - akciová

1.

2.

Nabídka vybraného dodavatele
zadávacích podmínkách.
•

433.642,18

483.800,-

veškeré požadavky Zadavatele uvedené v

Nejnižší nabídková cena 433.642, 18

bez DPH, tj. 524.707,04

DPH

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

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.
· § 217 odst. 2 písm. g) Zákona
použití jednacího
1

Jednací

s

bez

Univcr1.ila Palackého v OlomoL1ci /
www.upol.cz

nebo

nebylo použito,

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
použití jednacího
Jednací

s

se

dialogem

dialog nebyl použit.

bez

nebylo použito.

5 J I /8 / 771 47 Olomouc
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Univerz ita Palackého
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§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.
§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
zrušení zadávacího
systému

Zadávací

nebo nezavedení dynamického nákupního

nebylo zrušeno.

§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
použití jiných
elektronických

podání nabídky namísto

Nabídky byly podány pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. I) Zákona
soupis osob, u kterých byl

Nebyly

a

byl-li

žádné osoby se

· § 217 odst. 2 písm. m) Zákona
nadlimitní

zakázky na

zakázka nebyla
na
se jedná o
v dodávce obdobného zboží, realizovaný na jediném
a hospodárné vzhledem k charakteru
zakázky
samostatné
(zejména z
rizika
navýšení
§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
stanovení požadavku na prokázání obratu v
odst. 3 Zákona

na

zakázky
kdy není
zakázku na

postupu podle § 78

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.
V Olomouci dne

·( ·

3fe1;
prof. MgJi'. .,Jarosl v Miller, M.A., Ph.O.
lcéktor UP v Olomouci

UnivcrLita Palack{ho v Olomouci

www.upol.cz
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podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Vopálková
Datum: 2019.08.01
Vopálková 16:31:17 +02'00'

