ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
Květná 15, 603 00 Brno
tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202
e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqg

Uveřejněno prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK a Národní elektronický nástroj
Identifikace zadavatele
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 504/15
60300, Brno, Pisárky
IČO: 75014149
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Obměna multifunkčních tiskáren
VZ-07/2019
N006/19/V00006832
Veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, která není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem
Obměna multifunkčních tiskáren (VZ-07/2019),
oznamuje,
že vybraným dodavatelem je účastník OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO: 27143562,
Českobrodská 53, 19011 Praha - Běchovice, který podal nabídku s pořadovým číslem 004.

1/4

Odůvodnění:
Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 7 nabídek v následujícím pořadí:
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma/
název/jméno a
příjmení účastníka

002*

RIBBON, s.r.o.

003

TA Triumph-Adler
Česká republika
s.r.o.

004

OFFICECENTRUM s.r.o.

005

Konica Minolta
Business Solutions
Czech, spol. s r.o.

006

Azenet s.r.o.

007

DATECO
SERVICES s.r.o.

008

TONERMARKET
s.r.o.

Sídlo/Adresa
účastníka
Vaculíkova 534/11,
63800 Brno, Lesná,
Česká republika
Michelská 18/12a,
14000 Praha,
Michle, Česká
republika
Českobrodská 53,
19011 Praha,
Běchovice, Česká
republika
Žarošická 4395/13,
62800 Brno,
Židenice, Česká
republika
Plánská 403/5,
30100 Plzeň, Severní
Předměstí, Česká
republika
Nuselská 210/50,
14000 Praha, Nusle,
Česká republika
Šmerdova 973/4,
77900 Olomouc,
Hodolany, Česká
republika

IČO

Datum a
doba přijetí
nabídky

60721227

28.3.2019
14:40

41191021

29.3.2019
15:06

27143562

1.4.2019
15:41

00176150

1.4.2019
17:15

02562014

1.4.2019
20:41

28425138

2.4.2019
08:12

25884239

2.4.2019
08:50

*Nabídka s pořadovým číslem 001 byla účastníkem RIBBON, s.r.o., před uplynutím lhůty nahrazena nabídkou
s pořadovým číslem 002

Nabídky byly hodnoceny dle bodu 8) zadávací dokumentace podle jejich ekonomické
výhodnosti a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel hodnotil nabídnutou celkovou cenu za dodávku 7 ks barevné a 1 ks černobílé
multifunkční tiskárny a jejich záruční servis na dobu 5 let včetně DPH. Podle její výše
stanovil pořadí nabídek, přičemž nabídka s nejnižší celkovou cenou za dodávku a servis
multifunkčních tiskáren včetně DPH byla označena za ekonomicky nejvýhodnější.
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Výsledek hodnocení a pořadí nabídek:
Celkové Pořadové
pořadí číslo
nabídky nabídky

Obchodní
firma/název/ jméno
a příjmení
účastníka

IČO

Podaná nabídková
cena v CZK s DPH

1

006

Azenet s.r.o.

02562014

562 831,50

2

002

RIBBON, s.r.o.

60721227

967 274,00

3

004

OFFICECENTRUM s.r.o.

27143562

1 000 950,72

4

003

TA Triumph-Adler
Česká republika
s.r.o.

41191021

1 200 912,90

5

008

TONERMARKET
s.r.o.

25884239

1 207 996,24

6

007

DATECO
SERVICES s.r.o.

28425138

1 275 340,00

7

005

Konica Minolta
Business Solutions
Czech, spol. s r.o.

00176150

1 310 672,00

Analogicky dle ust. § 39 odst. 4 zákona zadavatel provedl posouzení splnění podmínek účasti
u účastníka, jehož nabídka se v hodnocení umístila v pořadí na prvním místě, tj. nabídka č.
006 s nejnižší nabídkovou cenou účastníka Azenet s.r.o., IČO: 02562014. Zadavatel při
posouzení mj. zjistil, že přiložený katalogový list neobsahuje požadovanou hodnotu tiskárny –
formát SRA3. Po objasnění této skutečnosti zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka, jelikož
nabídka nesplňuje zadávací podmínky uvedené v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky,
Technická specifikace tiskáren.
Následně zadavatel přistoupil k posouzení splnění podmínek účasti u účastníka, jehož nabídka
se v hodnocení umístila v pořadí na druhém místě, tj. nabídka č. 002 s druhou nejnižší
nabídkovou cenou účastníka RIBBON, s.r.o., IČO: 60721227. Zadavatel při posouzení zjistil
nesoulad v technické specifikaci katalogového listu nabízené černobílé tiskárny „ineo 308“
s požadovanou technickou specifikací zadavatele. Zadavatel v zadávací dokumentaci
požaduje čas do vytisknutí první stránky v maximální hodnotě 5 sekund. V katalogovém listu
nabídky je však uvedena vlastnost doby 1. kopie 5,4 sekund. Po objasnění této skutečnosti
zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka, jelikož nabídka nesplňuje zadávací podmínky
uvedené v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky, Technická specifikace tiskáren.
Následně zadavatel přistoupil k posouzení splnění podmínek účasti u účastníka, jehož nabídka
se v hodnocení umístila v pořadí na třetím místě, tj. nabídka č. 004 s třetí nejnižší nabídkovou
cenou účastníka OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO: 27143562. Zadavatel při posouzení zjistil
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nesoulad v označení nabízené černobílé tiskárny, když účastník uvedl v kupní smlouvě a
v přiloženém katalogovém listu jiný typ zařízení, než uvedl v servisní smlouvě. Dále
zadavatel zjistil nesoulad celkové nabídkové ceny, když v Krycím listu nabídky účastník
uvádí za dodávku jinou cenu, než uvádí v přiložené kupní smlouvě.
Po objasnění těchto skutečností a ověření věrohodnosti poskytnutých údajů (viz Posouzení
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení ze dne 29. 4. 2019) zadavatel konstatuje, že
účastník se svojí nabídkou poř. č. 004 splňuje zadavatelovy požadavky uvedené ve Výzvě
k podání nabídky. S ohledem na umístění jeho nabídky v pořadí hodnocených nabídek a za
situace, kdy účastníci s výhodnějším pořadím hodnocených nabídek byli vyloučeni (viz
záznamy Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení ze dne 18. 4. 2019),
zadavatel rozhodl, že ekonomicky nejvýhodnější je nabídka č. 004 společnosti OFFICECENTRUM s.r.o., IČO: 27143562 ve výši: 1 000 950,72 CZK s DPH.
V Brně dne 7. 5. 2019
Mgr. Jaroslav Stross
ředitel Odboru kancelář úřadu
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Dokument byl elektronicky podepsán

