Uveřejnění na profilu zadavatele v souladu
s ustanovením § 53 odst. 5 zákona a čl.
20.1 písm. e) Zadávací dokumentace

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Identifikační údaje zadavatele a veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec,
Koperníkova – dodávky vybavení
Název a registrační číslo projektu
Modernizace 3 na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696,
p.o., reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_166/0013132
Druh veřejné zakázky:
Dodávky
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Identifikační údaje o zadavateli
Název:

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova
696, příspěvková organizace
Koperníkova 696, 739 61 Třinec
61955531

Sídlo:
IČ:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona a způsobem stanoveným v § 53 odst. 5 zákona
oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení (dále jen „účastník“), že dne 12. 7. 2022 rozhodl o výběru
dodavatele pro části 1 až 3 výše uvedené veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona ve prospěch níže uvedených účastníků:
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Část 1 veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

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

Část 2 veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
04308697

Část 3 veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

MY DVA holding a.s.
Osadní 1053/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
25676059

Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona provedla komise hodnocení nabídek před posouzením
nabídek. Po hodnocení nabídek provedla komise posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
pouze u vybraných dodavatelů pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Nabídky byly ve všech částech veřejné zakázky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe byla

hodnocena nabídková cena, která byla nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídková cena v Kč bez DPH byla stanovena jako cena celková za celý předmět plnění příslušné části
veřejné zakázky. Nejlépe byla hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH, která byla nejnižší v rámci
všech hodnocených nabídek. Pořadí nabídek bylo sestaveno vzestupně od nejnižší po nejvyšší
nabídkovou cenu. Každá část veřejné zakázky je hodnocena samostatně.
Výsledek hodnocení nabídek:
V souladu s pravidly pro hodnocení nabídek stanovila komise následující pořadí nabídek v jednotlivých
částech veřejné zakázky:
Část 1 veřejné zakázky:
Jelikož v zadávacím řízení pro část 1 veřejné zakázky je jediný účastník Z + M Partner, spol. s r.o. byl
v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení, resp. komise
neprovedla hodnocení nabídek.
Nabídková cena účastníka Z + M Partner, spol. s r.o.

445.000,- Kč bez DPH

Část 2 veřejné zakázky:
Pořadí

Číslo
nab.

1.

10

2.

6

3.

9

4.

8

Název/ obchodní firma/
právní forma účastníka

Sídlo

Hornopolní
3322/34,
AUTOCONT a.s.
Moravská
Ostrava,
702 00 Ostrava
Vítkovická
3276/2a,
Prekt service s.r.o.
Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
Dr. Maye 468/3, Mariánské
FLAME System s.r.o.
Hory, 709 00 Ostrava
Valchařská
3261/17,
Z + M Partner, spol. s r.o. Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava

IČO

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

04308697

610.500,-

03023419

658.380,-

26846888

687.640,-

26843935

699.770,-

V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny komise, v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek,
které zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotila nabídku účastníka č. 10
AUTOCONT a.s., která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.
Část 3 veřejné zakázky:
Název/ obchodní firma/
právní forma účastníka

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Pořadí

Číslo
nab.

1.

1

MY DVA holding a.s.

Osadní 1053/28, Holešovice,
25676059
170 00 Praha 7

425.676,20

2.

4

Dodávka a
interiérů s.r.o.

Úvoz 1143, 685 01 Bučovice 10862722

467.122,-

3.

7

INTERDEKOR HP s.r.o.

4.

5

DINA central s.r.o.

5.

11

minimalistic s.r.o.

6.

3

SANTAL spol. s r.o.

montáž

Sídlo

Těšínská 148/61, Horní
Těrlicko, 735 42 Těrlicko
Petřvald 1-Petřvald 335, 742
60 Petřvald
Husinecká 903/10, Žižkov,
130 00 Praha 3
Jiráskova 738, Třeboň II, 379
01 Třeboň

IČO

25367498

531.623,-

26802511

560.790,-

03055159

564.900,-

42408121

571.013,-

7.

2

Baar Group s.r.o.

8.

9

FLAME System s.r.o.

Hradská 506, 747 64 Velká
06745342
Polom
Dr. Maye 468/3, Mariánské
26846888
Hory, 709 00 Ostrava

663.600,1.056.100,-

V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny komise, v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek,
které zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotila nabídku účastníka č. 1 MY DVA
holding a.s., která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.
Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
Část 1 veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

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

Splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
Splnění ANO/NE
Podmínka základní
způsobilosti dle

Název dokladu, kterým je prokazována základní způsobilost

Datum
vyhotovení

§ 74 odst. 1 písm. a)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. b)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. c)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. d)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. e)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

Splnění podmínek profesní způsobilosti podle § 77 zákona
Splnění ANO/NE
§ 77 odst. 1 zákona – Výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
Název dokladu
Datum vyhotovení

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
1. 6. 2022

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona
Splnění ANO/NE
§ 79 odst. 2 písm. b) zákona – Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na alespoň 2 dodávky,
jejichž předmětem byla dodávka technologie pro digitální jazykové laboratoře, včetně jejich instalace
a zapojení, přičemž finanční hodnota každé z těchto dodávek činila min. 200 tis. Kč bez DPH.
Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky
- Referenční dodávka „Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní
vzdělávání – jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště
Název dokladu
řemeslných oborů – SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – ICT vybavení
“, objednatel SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové, 12/2019, 3.215.840,Kč bez DPH z toho 1.001.000,- Kč bez DPH digitální jazyková laboratoř,
- Referenční dodávka „Modernizace odborných učeben ZŠ Ostravská –
dodávka výukových pomůcek“, objednatel Základní škola a mateřská

Datum vyhotovení
Část 2 veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

škola Český Těšín, Hrabina, příspěvková organizace, 8/2021, 1.950.908,Kč bez DPH z toho 940.740,- Kč bez DPH digitální jazyková laboratoř.
17. 6. 2022

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
04308697

Splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
Splnění ANO/NE
Podmínka základní
způsobilosti dle

Název dokladu, kterým je prokazována základní způsobilost

Datum
vyhotovení

§ 74 odst. 1 písm. a)

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

17. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. b)

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

17. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. c)

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

17. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. d)

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

17. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. e)

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

17. 6. 2022

Splnění podmínek profesní způsobilosti podle § 77 zákona
Splnění ANO/NE
§ 77 odst. 1 zákona – Výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
Název dokladu
Datum vyhotovení

Výpis z obchodního rejstříku
17. 6. 2022

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona
Splnění ANO/NE
§ 79 odst. 2 písm. b) zákona – Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na alespoň 2 dodávky,
jejichž předmětem byla dodávka IT nebo AV techniky (případně jejich kombinace) včetně instalace a
zapojení, přičemž finanční hodnota každé z těchto dodávek činila min. 300 tis. Kč bez DPH.
Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky
- Referenční dodávka „Vybavení a obnova ICT techniky v PC učebně“,
objednatel Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, 08-09/2021,
Název dokladu
1.123.900,- Kč bez DPH,
- Referenční dodávka „Rekonstrukce učebny informatiky“, objednatel
Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková
organizace, 07-08/2021, 873.100,- Kč bez DPH.
Datum vyhotovení
17. 6. 2022
Část 3 veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

MY DVA holding a.s.
Osadní 1053/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
25676059

Splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
Splnění ANO/NE
Podmínka základní
způsobilosti dle

Název dokladu, kterým je prokazována základní způsobilost

Datum
vyhotovení

§ 74 odst. 1 písm. a)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. b)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. c)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. d)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

§ 74 odst. 1 písm. e)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. 6. 2022

Splnění podmínek profesní způsobilosti podle § 77 zákona
Splnění ANO/NE
§ 77 odst. 1 zákona – Výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
Název dokladu
Datum vyhotovení

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
1. 6. 2022

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona
Splnění ANO/NE
§ 79 odst. 2 písm. b) zákona – Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na alespoň 2 dodávky,
jejichž předmětem byla dodávka (zhotovení) nábytku včetně montáže, přičemž finanční hodnota
každé z těchto dodávek činila min. 300 tis. Kč bez DPH.
Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky
- Referenční dodávka „Vnitřní vybavení ZŠ Zdiměřice“, objednatel Město
Název dokladu
Jesenice, 8/2021, 12.335.250,- Kč bez DPH,
- Referenční dodávka „ZŠ -Zličín- nová budova, dodávka školního
nábytku“, objednatel Městská část Praha-Zličín, 7/2020, 10.000.000,- Kč
bez DPH (nábytek v hodnotě 8.500.000,- Kč bez DPH).
Datum vyhotovení
31. 5. 2022
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v zadávacím řízení nevyloučil žádného účastníka.
Vybraní dodavatelé splnili ve všech částech veřejné zakázky veškeré zákonné a zadavatelem stanovené
podmínky účasti v zadávacím řízení.
V Třinci dne 12. 7. 2022

PaedDr. Digitálně
podepsal PaedDr.
Plošková
Zuzana Zuzana
Datum:
2022.07.12
Plošková
08:45:29 +02'00'
…………………………………………………..
PaedDr. Zuzana Plošková
ředitelka školy

