NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2016/067738/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávky kancelářských potřeb“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.
I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v sortimentní skladbě
specifikované v příloze č. 3 zadávací dokumentace - cenové tabulce.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena plnění činí celkem 4 587 115 Kč bez DPH. Podrobný rozpis ceny je obsažen v příloze
č. 1 smlouvy.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.
III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686, 199 00 Praha 9
společnost s ručením omezeným
48111198
CZ48111198
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IV. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Dodavatel
MICOS spol. s r.o.
Vápenice 17
796 01 Prostějov
IČO: 00533394
ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9
IČO: 48111198
PAPERA s.r.o.
Hálkova 2217/13
586 02 Svitavy
IČO: 25945653
BÜROPROFI s.r.o.
Hlinská 2
370 01 České Budějovice
IČO: 62502034

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH
4 702 235,53

4 587 115,-

5 973 187,22

4 653 752,-

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení byl vyloučen uchazeč PAPERA s.r.o.
Během posuzování nabídky jmenovaného uchazeče bylo zjištěno, že uchazeč nedoplnil
cenu za vytvoření katalogu zboží (položka č. 198) do cenové tabulky, která tvořila
přílohu č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky, což je v rozporu s požadavkem
zadavatele uvedeným v bodu 5.2 zadávací dokumentace, z něhož vyplývalo, že uchazeč
je povinen vyplnit veškerá žlutě podbarvená pole ve zmíněné cenové tabulce.
Hodnotící komise shledala v nabídce posledně jmenovaného uchazeče tyto další
nedostatky:
- v cenové tabulce v nabídce uchazeče jsou nesprávně provedeny výpočty nabídkových
cen. Např. v případě položky č. 112 – Roller, šíře stopy 0,3 mm, černý, je uvedena
jednotková cena 3,10 Kč bez DPH. Při součinu této jednotkové ceny
a předpokládaného množství odběru této položky ve výši 550 ks činí výsledná
nabídková cena 1 705 Kč bez DPH. V nabídce uchazeče je ovšem uvedena celková
cena za tuto položku ve výši 1 702,80 Kč bez DPH. Popsaný nedostatek se projevuje
také u dalších položek cenové tabulky, což má za následek nesprávnou výši celkové
nabídkové ceny.
- v předloženém čestném prohlášení dodavatele dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona
uchazeč uvádí, že v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Toto prohlášení
ovšem mělo být, s ohledem na to, že uchazeč je právnickou osobou, formulováno tak,
že v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele nebyly
v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek statutární orgány
ani členové statutárních orgánů.
- položka č. 40 - Obal zakládací A4, L, 180 mikronů, čirý, průhledný hladký, krupička
- není obsažen v nabídce,
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- položka č. 205 - Taška B4, samolepicí s krycí páskou, křížové dno, rozměr 250 x 353
mm, gramáž min. 130 g/m2, bílá – není bílá, ale šedivá,
- položka č. 207 - Taška B5, samolepicí s krycí páskou, křížové dno, rozměr 176 x 250
mm, gramáž min. 130 g/m2 – chybí křížové dno,
- položka č. 208 - Taška C5, samolepicí s krycí páskou, rozměr 162 x 229 mm, gramáž
min. 100 g/m2, bílá – chybí křížové dno,
- položka č. 214 - Desky A4 - šikmý roh, papírové, 240 g/m2, mix barev /světle růžová,
světle zelená, žlutá, světle modrá/ - není obsažena v nabídce.
- položky č. 209-2012 - obálky – nejsou vybaveny krycí samolepící páskou.
VI. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
VII.Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě hodnotícího kritéria „celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“ byla
jako nejvhodnější vybrána nabídka společnosti ACTIVA spol. s r.o.
V Praze 13. června 2016

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

3

