Č.J.: UKPedF/264969/2022

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupená:
IČ:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1,
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„PedF – DNS 03 - Pořízení webkamer“
Zadavatel na základě § 141 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Nabídka č. 7:
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu (příp. doručovací
adresa):

B2C, s.r.o.

Thákurova 7, 160 00 Praha 6

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

27957705

Odůvodnění:
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 2 nabídky. Nabídku podali tito uchazeči:
Číslo:

Uchazeč:

IČO:

Sídlo:

1.

copy&media s.r.o.

06102131

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

2.

B2C, s.r.o.

27957705

Thákurova 7, 160 00 Praha 6

Zadavatel provedl hodnocení nabídek dle stanoveného kritéria – nejnižší nabídková cena. Jednotlivé
nabídky obdrželi bodové hodnocení:
Číslo:

Uchazeč:

Nabídková cena

Bodové ohodnocení:

1.

copy&media s.r.o.

24 500 Kč

100,00

2.

B2C, s.r.o

48 965 Kč

50,04

Nabídka uchazeče „copy&media s.r.o.“ byly posouzena jako nabídka s podezřením na nízkou
nabídkovou cenou. Zadavatel dále posoudil splnění požadovaných technických parametrů a shledal,
že nabízené zařízení nesplňuje veškeré požadované technické parametry, konkrétně nabízený typ
nedisponuje požadovaným závitem na stativ.
Uchazeč byl požádán o objasnění předložené nabídky ve znění:
Dobrý den,
děkujeme za vaši nabídku. Rádi bychom vás však požádali o objasnění uvedených parametrů
nabízené webkamery.
Jednou z požadovaných vlastností kamery byla možnost přichycení kamery na stativ (závit) a se
záběrem alespoň 78°. U vámi nabízeného typu jsme však splnění tohoto požadavku nedohledali.
Žádáme tímto o opětovné posouzení parametrů nabízeného produktu z vaší strany. Je možné
případně nabídnout jiný typ, cena vaší nabídky se však bohužel již nemůže měnit.
Uchazeč znovu přehodnotil svoji nabídku a následně z výběrového řízení odstoupil.
Celkové pořadí nabídek po hodnocení je:
Pořadí

Číslo
nabídky

Uchazeč:

Celkem
vyloučen

---

1.

copy&media s.r.o.

1.

2.

B2C, s.r.o.

100,00

Zadavatel rozhodl o výběru výše uvedeného zhotovitele na základě výsledku hodnocení a následně
posouzení nejvýhodnější nabídky. Zadavatel konstatuje, že vybraný dodavatel splnil všechny
požadavky zadavatele stanované ve Výzvě.

Praze dne 25. 5. 2022

………………………………………………….
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.,
děkan
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