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Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Název zakázky: Speciální padáky - nákup
Evidenční číslo zakázky ve WZ: VZ 747285
Písm.

Požadovaný údaj

Doplněný údaj

1. identifikační údaje
zadavatele

Česká republika - Ministerstvo obrany, zastoupena
Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru
vyzbrojování vzdušných sil Sekce vyzbrojování
a akvizic MO, se sídlem kanceláří na adrese nám.
Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, IČO: 60162694.

2. předmět veřejné zakázky

Nákup 72 kusů kompletů speciálních padáků bojových, 6 kusů maket postroje padáku s obalem
padáku včetně příslušné průvodní a provozní
dokumentace v českém jazyce a provedení zácviku
25-ti specialistů v používání zboží.

3. cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva nebyla uzavřena.

b)

zvolený druh zadávacího
řízení

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti
podle § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek byla zadávána v užším
řízení dle ust. § 58 zákona.

c)

účastníci zadávacího řízení

1. Parashop, s.r.o., Sportovní 907, 535 01 Přelouč,
Česká republika, IČO: 25924745;

a)

2. MarS, a.s., Okružní II 239, 569 43, Jevíčko,
Česká republika, IČO: 48152366
3. GLOMEX MS, s.r.o., Pod Lipami 2562/31, 130
00 Praha 3, Česká republika, IČO: 28426525.
d)

vyloučení účastníci
zadávacího řízení

Nedošlo k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

e)

1. identifikační údaje

Účastník nebyl vybrán.

vybraného účastníka
2. odůvodnění výběru
nejvhodnější nabídky

K výběru nejvhodnější nabídky nedošlo.

f)

část veřejné zakázky plněna
prostřednictvím
poddodavatele

Smlouva nebyla uzavřena.

g)

Odůvodnění použití
jednacího řízení
s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem.

Nepoužito.

h)

Odůvodnění použití
jednacího řízení bez
uveřejnění.

Nepoužito.

i)

Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu.

Nepoužito.

j)

Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení nebo
nezavedení dynamického
nákupního systému.

Technicko-softwarové komplikace při generování
šifrovacího klíče na elektronickém tržišti Tenderarena
zapříčinily nemožnost odšifrování podaných žádostí
účast veřejné zakázky „Speciální padáky - nákup“
a zadavatel nebyl a není schopen otevřít podané žádosti
o účast a pokračovat tak transparentně v zadávacím
řízení; podané žádosti o účast zůstaly zašifrované
a neotevřené.
V dané fázi zadávacího řízení (tj. po podání žádostí
o účast) není možné uvedenou skutečnost žádným
způsobem napravit tak, aby zadavatel při zachování
zákonem požadované míry transparentnosti mohl
v zadávacím řízení dále pokračovat. Vzhledem
k uvedenému považuje zadavatel nastalou situaci za
důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu ust. § 127
odst. 2 písm. d) zákona, přičemž jediným možným
způsobem nápravy je zrušení a následné opětovné
vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

k)

Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků
při podání nabídky namísto
elektronických prostředků.

Nepoužito.
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1)

Osoby, u kterých byl zjištěn
střet zájmů spolu
s uvedením přijatých
opatření.

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

m)

Odůvodnění
nerozdělení
nadlimitní VZ na části.

Zakázka nebyla rozdělena na části z důvodu
ekonomického, administrativního a technického.

Odůvodnění
stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě postupu dle
§ 78 odst. 3 zákona.

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

n)

/éiMÁí4r/{
Mgr. Zora Skurčáková, MBA
ředitelka
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