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Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a způsobem stanoveným v § 53 odst. 5 zákona oznamuje
všem účastníkům zadávacího řízení (dále jen „účastník“), že dne 16. 12. 2020 rozhodl o výběru
dodavatele pro výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona ve prospěch níže uvedeného účastníka.
Identifikační údaje
nejvýhodnější:
Číslo
nabídky

1

účastníka

Účastník

SAFIBRA, s.r.o.

jehož

nabídka

byla

hodnocena

Sídlo/Místo podnikání

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

jako

ekonomicky

IČ

25787012

Odůvodnění:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe byla hodnocena nabídková cena, která byla
nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč bez DPH za celý předmět plnění
veřejné zakázky uvedená v návrhu smlouvy (čl. VII. odst. 1 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací
dokumentace). Pořadí nabídek je sestaveno vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Výsledek hodnocení nabídek
V souladu se zvoleným kritériem hodnocení stanovila komise následující pořadí:
Název/ obchodní
Číslo
Nabídková
Pořadí
firma/ právní forma
Sídlo
IČ
nab.
cena bez DPH
účastníka
U Sanitasu 1621, 251 01
1.
1
SAFIBRA, s.r.o.
25787012
577.928,- Kč
Říčany
Mezi vodami 205/29,
PROFiber Networking
2.
2
Modřany,
27894754
578.510,- Kč
CZ s.r.o.
143 00 Praha 4
V kritériu nejnižší nabídkové ceny komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotila nabídku účastníka č. 1 SAFIBRA, s.r.o., která obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu.
Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
Vybraný dodavatel

SAFIBRA, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

IČ

25787012

Splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
Splnění ANO/NE
Podmínka základní Název dokladu, kterým je prokazována základní
způsobilosti dle
způsobilost

Datum
vyhotovení

§ 74 odst. 1 písm. a)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

10. 12. 2020

§ 74 odst. 1 písm. b)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

10. 12. 2020

§ 74 odst. 1 písm. c)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

10. 12. 2020

§ 74 odst. 1 písm. d)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

10. 12. 2020

§ 74 odst. 1 písm. e)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

10. 12. 2020

Splnění podmínek profesní způsobilosti podle § 77 zákona
Splnění ANO/NE
Podmínka profesní Název dokladu, kterým je prokazována profesní
způsobilosti dle
způsobilost

Datum
vyhotovení

§ 77 odst. 1

10. 12. 2020

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona
Splnění ANO/NE
Technická
kvalifikace dle

§ 79 odst. 2 písm. b)

Název dokladu, kterým je prokazována technická
kvalifikace
Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3
roky:
- Referenční zakázka „Sestava zařízení pro návrh, vývoj a
testování optických a optovláknových snímačů
přístrojového vybavení pro optická zařízení“, objednatel

Datum
vyhotovení

10. 12. 2020

§ 79 odst. 2 písm. k)

Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský
technologický institut, 12/2019, 5.894.820,- Kč bez DPH,
- Referenční zakázka „16ti kanálová jednotka FBGuard“,
objednatel IDIL, 06/2019, 732.874,59 Kč bez DPH.
Popis výrobků určených k dodání uveden v nabídce
dodavatele:
- Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
- Technický popis nabízených zařízení

10. 12. 2020

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel z účasti v zadávacím řízení nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel SAFIBRA, s.r.o. splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky účasti
(včetně požadavků na kvalifikaci) v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.
V Ostravě dne 18. prosince 2020
Digitálně podepsal

Mgr. Marcel Mgr. Marcel Pobořil
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