Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
a protokol o hodnocení a posouzení nabídek pověřenými osobami
v rámci veřejné zakázky s názvem
„ČVUT-CIIRC: Pneumatické komponenty“
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE – ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A
KYBERNETIKY, se sídlem Jugoslávských partyzánů 3/1580, 160 00, Praha, IČO: 68407700 (dále jen „zadavatel“)
pověřil níže uvedené osoby k posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce a vyhotovení této zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o hodnocení a posouzení pověřenými osobami.
1.

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „ČVUT-CIIRC: Pneumatické komponenty“
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu zadávané v souladu s ust. § 31 mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“).
2.

Osoby pověřené posouzením a hodnocením nabídek:

Ing. Pavel Burget, Ph.D.– odpovědný za posouzení technických požadavků
Mgr. Žaneta Kozubíková – odpovědná za posouzení kvalifikace a administraci zadávacího řízení
Pozn.: pokud je názor, resp. závěr výše uvedených osob společný, je v textu uvedeno sousloví „všechny pověřené
osoby“ nebo „pověřené osoby“.
Všechny pověřené osoby svým podpisem této listiny čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k níže
uvedeným dodavatelům ani veřejné zakázce analogicky dle ust. § 44 zákona, tj. zejména nemají v předmětném
zadávacím řízení zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch zadavatele.
3.

Postup při posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Tender arena
nabídku jednoho účastníka zadávacího řízení, a to:
1.

Festo, s.r.o., se sídlem Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.
C 545 u Městského soudu v Praze, IČO: 00564737 (dále také jen jako „účastník“).

a) Posouzení nabídek a kvalifikace
Pověřené osoby přistoupily k posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení. Pověřené osoby posuzovaly, zda
nabídka účastníka vyhovuje podmínkám vymezeným v zadávacích podmínkách včetně podmínek technických.
Posouzení obsahu nabídky
Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že nabídky účastníků zadávacího řízení musí vyhovovat minimálním
technickým parametrům, tedy splňovat technickou specifikaci, která tvoří přílohu č. 2 zadávacích podmínek (dále
jen „Technická specifikace“).
Účastník uvedl v technické specifikaci u jednotlivých parametrů hodnotu odpovídající jejich ceně, tj. fakticky
cenový rozpad plnění. Přestože zadavatel předpokládal, že uvedené částky odpovídají požadovanému počtu kusu
u jednotlivých parametrů, pro vyloučení pochybností požádal účastníka dne 31. 1. 2022 o objasnění a doplnění
nabídky, tj. aby na místě pro uvedení nabízené hodnoty uvedl počet kusů, který účastník nabízí a který odpovídá
požadované hodnotě zadavatele.
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Dne 4. 2. 2022 obdržel zadavatel objasnění nabídky – vyplněnou Technickou specifikaci vč. počtu kusů, který
účastník nabízí a který odpovídá požadované hodnotě zadavatele.
Ing. Pavel Burget, Ph.D. konstatoval, že nabídka účastníka obsahuje vyplněnou Technickou specifikaci a že
všechny technické podmínky v ní uvedené deklarují splnění požadavků zadavatele v celém rozsahu. Ing. Pavel
Burget, Ph.D. konstatoval, že nabídka účastníka z hlediska technického plně splňuje zadávací podmínky –
zadavatelem požadovaný předmět plnění.
Posouzení nabídkové ceny
Pověřené osoby následně provedly posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny nabídky účastníka, který splnil
zadávací podmínky, a to z pohledu absolutního, tj. posuzování výše nabídkové ceny oproti předpokládané
hodnotě veřejné zakázky. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 399.000,- Kč bez DPH.
Nabídková cena účastníka činí 398.786,95 Kč bez DPH. Nabídka účastníka neobsahuje z pohledu absolutního
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, neboť se příliš neliší od předpokládané hodnoty veřejné zakázky – rozdíl
představuje méně než 1 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nabídková cena nebyla posouzena jako
mimořádně nízká.
a)

Hodnocení nabídek

Zadavatel neprováděl obdobně dle § 122 odst. 2 zákona hodnocení nabídek, jelikož v zadávacím řízení byla přijata
nabídka pouze jednoho účastníka zadávacího řízení.
Nabídková cena v Kč bez
DPH

Identifikace účastníka

Festo, s.r.o., se sídlem Modřanská 543/76, 147 00
Praha 4, IČO: 00564737

4.

Celkové pořadí nabídky (bez
provedeného hodnocení)

398.786,95

1.

Celkový výsledek posouzení a hodnocení nabídky

Nejvýhodnější nabídkou v zadávacím řízení je nabídka účastníka zadávacího řízení Festo, s.r.o., se sídlem
Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4, IČO: 00564737, s nabídkovou cenou ve výši 398.786,95 Kč. Pověřené osoby
tak doporučují zadavateli výběr účastníka jako dodavatele veřejné zakázky.
5.

Způsob a doba jednání pověřených osob

Pověřené osoby při posuzování nabídky jednaly dálkově prostřednictvím emailu a cloudového uložiště ve dnech
26. 1. 2022 až 4. 2. 2022.
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Ing. Pavel Burget, Ph.D. – odpovědný za posouzení technických požadavků
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Mgr. Žaneta Kozubíková – odpovědná za posouzení kvalifikace a administraci zadávacího řízení
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