PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 S., v platném znění
a), b) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou
zakázku, pokud byla uzavřena a použitý druh zadávacího řízení:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
Veřejná zakázka dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění – jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě
ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení
ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce a osoba
oprávněná jednat:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
47813059
CZ47813059
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU
Ing. Ivana Růžičková, MPA
Mgr. Yvona Kaniová
https://zakazky.slu.cz

ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATEL:

key:

Signer:

IDIZ CZ s.r.o.
Tyršova 701/7, 746 01 Opava
01459287
CZ01459287
Ing. Ivana Jurečková,
iva.jureckova@idiz.cz
+420 774 281066

Public

Název:
Sídlo zastupujícího zadavatele:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

2018.08.08 10:15:51
CN=Ing. Ivana Jurečková, O=IDIZ CZ s.r.o. [IČ 01459287]
OU=1
serialNumber=29 17 95
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Veškerá oznámení byla uveřejněna řádně.
Celková cena za realizaci veřejné zakázky, která byla sjednána ve smlouvě, činí
Pro část:
FPF - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

1.197.895,- Kč bez DPH
Pro část:
OPF - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
2.288.795,- Kč bez DPH.
Pro část:
UK – Univerzitní knihovna SU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
307.837,- Kč bez DPH.
c) Označení účastníků zadávacího řízení:

Nabídka č. 1:
Obchodní firma (název):

INTERDEKOR HP s.r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH v Kč:
OPF:

Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Společnost s ručením omezeným
25367498
CZ25367498
2.742.314,85 Kč

Nabídka č. 2:
Obchodní firma (název):

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH v Kč:
OPF:

Pasecká 2374, 760 01 Zlín
Společnost s ručením omezeným
47917601
CZ47917601

FPF

1.197.895,- Kč

UK

307.837,- Kč

2.288.795,- Kč

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:

Nabídka č. 2:
Obchodní firma (název):

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Pasecká 2374, 760 01 Zlín
Společnost s ručením omezeným
47917601

DIČ:
Nabídková cena bez DPH v Kč:
OPF:

CZ47917601

FPF

1.197.895,- Kč

UK

307.837,- Kč

2.288.795,- Kč

Odůvodnění stanovení nejúspěšnější nabídky
FPF - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
Nabídka číslo 2, kterou podal účastník zadávacího řízení QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., jako
jediná splňuje požadavky zadavatele. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení je nabídkou,
která byla podána v souladu se zákonem a je kompletní. Tato nabídka je tedy hodnocena jako
nabídka nejvhodnější.
UK – Univerzitní knihovna SU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Nabídka číslo 4, kterou podal účastník zadávacího řízení QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., jako
jediná splňuje požadavky zadavatele. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení je nabídkou,
která byla podána v souladu se zákonem a je kompletní. Tato nabídka je tedy hodnocena jako
nabídka nejvhodnější.
OPF - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
Nabídka číslo 3, kterou podal účastník zadávacího řízení QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. splňuje
požadavky zadavatele. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení je nabídkou, která byla podána
v souladu se zákonem a je kompletní. Tato nabídka je tedy hodnocena jako nabídka nejvhodnější.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou známi:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé, kteří by se podíleli na realizaci veřejné zakázky.
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Tento druh zadávacího řízení nebyl použit.
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Tento druh zadávacího řízení nebyl použit.
i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Tento druh zadávacího řízení nebyl použit.
j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídky byly podány v tištěné podobě v souladu s § 103 a § 107 zákona č. 134/2016 Sb.
l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
Neexistují osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu:
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepožadoval splnění kvalifikace dle § 78 zákona č. 134/2016 Sb.

V Opavě dne

8.8.2018

Elektronicky podepsala:
Ing. Ivana Jurečková
IDIZ CZ s.r.o.

