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PROTOKOL O POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Identifikace veřejné zakázky
Název:

UK FF - Dynamický nákupní systém pro nákup standardního
ICT vybavení pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Sídlo
IČO
DIČ
Statutární zástupce Zadavatele
Kontaktní osoba Zadavatele
Druh veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Zdroj spolufinancování

Č.j.
VVZ

Filozofická fakulta Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
00216208
CZ00216208
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan
PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
Dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka dle § 14 odst 1 a §
25 ZZVZ, zadaná v souladu s § 3 písm. c) a § 58
ZZVZ v užším nadlimitním režimu (dále jen
„veřejná zakázka“)
Zadavatel je veřejným zadavatelem a
příjemcem dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky na
projekt „ Kreativita a adaptabilita jako
předpoklad úspěchu Evropy v propojeném
světě“, reg. číslo projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, (dále jen „Projekt“).
VZ 2018/007
Z2018-022234

Po uplynutí lhůty pro podání Žádosti o účast zadavatel prostřednictvím osob uvedených níže provedl
otevírání Žádostí o účast.
Osoby podílející se na otevírání Žádostí o účast:
Anna Csabová – administrátorka veřejných zakázek
Petr Konečný – právník
Po uplynutí lhůty pro podání Žádosti o účast komise ustanovená zadavatelem posoudila podané
žádosti o účast ve výše uvedeném dynamickém nákupním systému (dále také pouze „DNS“) se
zadávacími podmínkami.
Komise ustanovená zadavatelem:
Pavel Sitek
Ondřej Tichý
Anna Csabová
Olga Lomová
Miroslav Dykas

Všechny osoby podílející se na otevírání žádostí o účast a posouzení prohlásily, že nejsou ve střetu
zájmů, tedy, že nejsou v situaci, která ohrožuje jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se
zadávacím řízením.
O průběhu posouzení žádostí o účast byl zpracován tento protokol.
1. Seznam Žádostí o účast
Číslo
žádosti
1

Dodavatel

Sídlo

IČ

Právní forma

ALICOM, s.r.o.

Komenského 2466/15a,
466 01 Jablonec nad Nisou

25044419

2

TOPSOFT JKM spol.
s r.o.

Roudnice nad Labem,
Jungmannova 1029, PSČ
41301

25403435

3

M Computers s.r.o.

B. Smetany 206, Dačice III,
PSČ 380 01

26042029

4

C SYSTEM CZ a.s.

Otakara Ševčíka 840/10,
Židenice, 636 00 Brno

27675645

112 –
společnost
s ručením
omezeným
112 –
společnost
s ručením
omezeným
112 –
společnost
s ručením
omezeným
121 – akciová
společnost

2. Posouzení splnění podmínek účasti všech účastníků
Číslo
žádosti

Dodavatel

1

ALICOM, s.r.o.,
Komenského 2466/15a,
466 01 Jablonec nad
Nisou, IČ 25044419

2

TOPSOFT JKM spol. s r.o.,
Roudnice nad Labem,
Jungmannova 1029, PSČ
41301, IČ 25403435

Požadováno
doplnění/
objasnění
dokladů
Průběh doplnění
viz PŘÍLOHA
(žádost
zadavatele a
doručená
odpověď
účastníka).

Výsledek posouzení

Průběh doplnění
viz PŘÍLOHA
(žádost )

Nesplňuje podmínky
zadavatele

Pozn

Splňuje podmínky
zadavatele

Účastník ve
stanovené
lhůtě
nedoplnil svou
žádost o účast
a předložené
dokumenty
tedy nesplnily
požadavky
stanovené
v ZZVZ a
v Zadávací
dokumentaci.

3

M Computers s.r.o., B.
Smetany 206, Dačice III,
PSČ 380 01, IČ 26042029

Nepožadováno

Splňuje podmínky
zadavatele

4

C SYSTEM CZ a.s., Otakara
Ševčíka 840/10, Židenice,
636 00 Brno, IČ 27675645

Nepožadováno

Splňuje podmínky
zadavatele

3. Posouzení Žádosti o účast
Alicom, s.r.o., číslo žádosti 1
Splnění požadavků na kvalifikaci

Žádost o účast byla podána elektronicky

Prokazoval předložením:
formuláře žádosti o účast
čestného prohlášení o splnění kvalifikace
dalších dokladů, které jsou uvedeny níže
ANO

Žádost o účast je autentická a před jejím
otevřením s ní nebylo manipulováno

ANO

Zadávacího řízení se účastní více dodavatelů
společně (§ 82 ZZVZ).

NE

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné
zakázky (§ 86 odst. 4 ZZVZ)

NE

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(§ 228 ZZVZ)

NE

Certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ)

NE

Základní způsobilost (§ 75 ZZVZ)
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických
osob

ANO
1. p. Zdeněk Hanaj
Datum vydání: 21. 5. 2018
2. p. Petr Solfronk
Datum vydání: 21. 5. 2018
ANO
Datum vydání: 18. 5. 2018

Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom,
že nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný daňový nedoplatek

ANO
Datum vydání: 16. 5. 2018

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO
Předložil: Petr Solfronk, jednatel, dne 6. 8. 2018
ANO
Předložil: Petr Solfronk, jednatel, dne 6. 8. 2018

Čestné prohlášení o tom, že nemá v ČR nebo
zemi svého sídla splatný nedoplatek na

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení o tom, že nemá v ČR nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti

ANO
Datum vydání: 21. 5. 2018

Výpis z obchodního rejstříku /čestné prohlášení,
ze kterého vyplývá, že není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu ani není v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele

ANO
Datum vydání: 18. 5. 2018

Dodavatel prokázal základní způsobilost.

ANO

Žádost o doplnění/objasnění
☒ odpověď účastníka byla doručena v
zadavatelem stanovené lhůtě

Doručené doklady/objasnění: účastníkovi byla
dne 31. 8. 2018 zaslána žádost o doplnění
dokumentů prokazující splnění kvalifikace.
Účastník dne 31. 8. 2018 doplnil svou žádost o
účast o následující: podepsanou Žádost o účast.
Posouzení doručených dokladů/objasnění:
předložené dokumenty splnily požadavky
stanovené v ZZVZ a v Zadávací dokumentaci.
Průběh doplnění viz příloha (žádost zadavatele
a doručená odpověď účastníka; v případě
elektronického doručení jsou tyto evidovány na
adrese veřejné zakázce, záložka individuální
komunikace).

Výpis z obchodního rejstříku
Doklad o tom, že je dodavatel oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky
Dodavatel prokázal profesní způsobilost.

ANO
Datum vydání: 18. 5. 2018
ANO
Datum vydání: 18. 5. 2018

ANO

Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
seznam min 3 významných (v rozsahu CPV kodů uvedených v zadávací dokumentaci) dodávek
poskytnutých dodavatelem (resp. jinou osobou) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v min hodnotě 200 000,- Kč bez DPH za každou jednu dodávku
Reference č. 1
Identifikace předmětu plnění:
Dodání 32ks PC, 32 LCD CPV: 30213300-8,
Střední škola automobilní a informatiky
30231310-3
Doba plnění: 8/2017
Hodnota: 669 490,- Kč

Reference č. 2
Státní zdravotní ústav

Reference č. 3

Základní a mateřská škola Olomouc
Nedvědova 17
Závěr
Účastník splňuje podmínky pro zařazení do
dynamického nákupního systému.

TOPSOFT JKM spol. s r.o., číslo žádosti 2
Splnění požadavků na kvalifikaci

Žádost o účast byla podána elektronicky

Identifikace předmětu plnění:
Dodání 49ks PC, 49 LCD a HW CPV:
30213300-8, 30231310-3, 302374106,30237460-1
Doba plnění: 5/2017
Hodnota: 853 023,- Kč

Identifikace předmětu plnění:
Dodání 31ks PC a 32ks LCD a HW CPV:
30213300-8, 30231310-3, 302374106,30237460-1
Doba plnění: 9/2017
Hodnota: 591 050,- Kč
Splňuje

Prokazoval předložením:
formuláře žádosti o účast
čestného prohlášení o splnění kvalifikace
dalších dokladů, které jsou uvedeny níže
ANO

Žádost o účast je autentická a před jejím
otevřením s ní nebylo manipulováno

ANO

Zadávacího řízení se účastní více dodavatelů
společně (§ 82 ZZVZ).

NE

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné
zakázky (§ 86 odst. 4 ZZVZ)

NE

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(§ 228 ZZVZ)

NE

Certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ)

NE

Základní způsobilost (§ 75 ZZVZ)
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO
1. František Moravec
Datum vyhotovení: 2. 5. 2018
2. Petr Kocourek
Datum vyhotovení: 11. 5. 2018
3. Zdeněk Jíše
Datum vyhotovení: 3. 5. 2018

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických
osob

ANO
Datum vyhotovení: 2. 5. 2018

Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom,
že nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný daňový nedoplatek

ANO
Datum vyhotovení: 9. 8. 2018

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

NE

Čestné prohlášení o tom, že nemá v ČR nebo
zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění

NE

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení o tom, že nemá v ČR nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti

ANO
Datum vyhotovení: 1. 8. 2017

Výpis z obchodního rejstříku /čestné prohlášení,
ze kterého vyplývá, že není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu ani není v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele

ANO
Datum vyhotovení: 2. 5. 2018

Dodavatel neprokázal základní způsobilost.

Účastník ve své žádosti o účast nepředložil
Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
a Čestné prohlášení o tom, že nemá v ČR nebo
zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění ověřující splnění základní způsobilosti
dle § 75 ZZVZ.

Žádost o doplnění/objasnění
☒ odpověď účastníka nebyla doručena v
zadavatelem stanovené lhůtě

Doručené doklady/objasnění: účastníkovi byla
dne 31.8.2018 zaslána žádost o doplnění
dokumentů prokazující splnění kvalifikace.
Účastník nedoplnil svou žádost o účast o
následující dokumenty: Čestné prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani
a Čestné prohlášení o tom, že nemá v ČR nebo
zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění.
Průběh doplnění viz příloha (žádost zadavatele;
v případě elektronického doručení jsou tyto
evidovány na adrese veřejné zakázce, záložka
individuální komunikace).

Dodavatel prokázal základní způsobilost
Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)

ANO

Výpis z obchodního rejstříku

ANO
Datum vyhotovení: 2. 5. 2018
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Datum vydání: 2. 5. 2018

Doklad o tom, že je dodavatel oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky
Dodavatel prokázal profesní způsobilost.

ANO

Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
seznam min 3 významných (v rozsahu CPV kodů uvedených v zadávací dokumentaci) dodávek
poskytnutých dodavatelem (resp. jinou osobou) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v min hodnotě 200 000,- Kč bez DPH za každou jednu dodávku
Reference č. 1
Identifikace předmětu plnění:
Nemocnice Havlíčkův Brod
Dodávka 100 ks počítačů + LCD monitorů
Doba plnění: 03/2017
Hodnota: 1 363 500,- Kč
Reference č. 2
Identifikace předmětu plnění:
Ústecký kraj
Nákup 85 ks PC All-in-One
Doba plnění: 03/2016
Hodnota: 1 232 415,- Kč
Reference č. 3
Identifikace předmětu plnění:
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Dodávka HW zařázení a komponentů
Doba plnění: 06/2017
Hodnota: 1 199 945,- Kč
Závěr
Nesplňuje
Účastník nesplňuje podmínky pro zařazení do
dynamického nákupního systému.
M Computers s.r.o., číslo žádosti 3
Splnění požadavků na kvalifikaci

Žádost o účast byla podána elektronicky

Prokazoval předložením:
formuláře žádosti o účast
čestného prohlášení o splnění kvalifikace
dalších dokladů, které jsou uvedeny níže
ANO

Žádost o účast je autentická a před jejím
otevřením s ní nebylo manipulováno

ANO

Zadávacího řízení se účastní více dodavatelů
společně (§ 82 ZZVZ).

NE

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné
zakázky (§ 86 odst. 4 ZZVZ)

NE

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(§ 228 ZZVZ)

NE

Certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ)

NE

Základní způsobilost (§ 75 ZZVZ)
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických
osob

ANO
1. P. Marek Vašíček
Datum vydání: 24. 7. 2018
2. p. Tomáš Šteffl
Datum vydání: 1. 8. 2018
3. Michal Štěrba
Datum vydání: 24. 7. 2018
ANO
Datum vydání: 24. 7. 2018

Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom,
že nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný daňový nedoplatek

ANO
Datum vydání: 6. 8. 2018

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO
Předložil: Marek Vašíček, jednatel, dne 13. 8.
2018
ANO
Předložil: Marek Vašíček, jednatel, dne 13. 8.
2018

Čestné prohlášení o tom, že nemá v ČR nebo
zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení o tom, že nemá v ČR nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti

ANO
Datum vydání: 3. 8. 2018

Výpis z obchodního rejstříku /čestné prohlášení,
ze kterého vyplývá, že není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu ani není v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele

ANO
Datum vydání: 24. 7. 2018

Dodavatel prokázal základní způsobilost.

ANO

Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)
Výpis z obchodního rejstříku
Doklad o tom, že je dodavatel oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky

ANO
Datum vydání: 24. 7. 2018
ANO
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Datum vydání: 24. 7. 2018

Dodavatel prokázal profesní způsobilost.

ANO

Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
seznam min 3 významných (v rozsahu CPV kodů uvedených v zadávací dokumentaci) dodávek
poskytnutých dodavatelem (resp. jinou osobou) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v min hodnotě 200 000,- Kč bez DPH za každou jednu dodávku
Reference č.1
Identifikace předmětu plnění:
Multimediální učebna FMK
Dodávka výpočetní techniky – PC/LCD
Doba plnění: 11-12/2017
Hodnota: 389 980,- Kč
Reference č. 2
Identifikace předmětu plnění:
Notebooky pro Ústav stavební mechaniky

Dodávka notebooků

Doba plnění: 11-12/2015
Hodnota: 402 290,- Kč
Reference č.3
Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR

Závěr
Účastník splňuje podmínky pro zařazení do
dynamického nákupního systému.
C SYSTEM CZ a.s., číslo žádosti 4
Splnění požadavků na kvalifikaci

Žádost o účast byla podána elektronicky

Identifikace předmětu plnění:
Dodávka notebooků

Doba plnění: 07/2016
Hodnota: 568 800,- Kč
Splňuje

Prokazoval předložením:
formuláře žádosti o účast
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ANO

Žádost o účast je autentická a před jejím
otevřením s ní nebylo manipulováno

ANO

Zadávacího řízení se účastní více dodavatelů
společně (§ 82 ZZVZ).

NE

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné
zakázky (§ 86 odst. 4 ZZVZ)

NE

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(§ 228 ZZVZ)

ANO
Datum vydání: 16. 7. 2018

Certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ)

NE

Základní způsobilost (§ 75 ZZVZ)
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

NE

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických
osob

NE

Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom,
že nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný daňový nedoplatek

NE

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

NE

Čestné prohlášení o tom, že nemá v ČR nebo
zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění

NE

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení o tom, že nemá v ČR nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti

NE

Výpis z obchodního rejstříku /čestné prohlášení,
ze kterého vyplývá, že není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu ani není v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele

NE

Dodavatel prokázal základní způsobilost.

Prokázáno předložením Výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.

Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)
Výpis z obchodního rejstříku

NE

Doklad o tom, že je dodavatel oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky
Dodavatel prokázal profesní způsobilost.

Prokázáno předložením Výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.

Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
seznam min 3 významných (v rozsahu CPV kodů uvedených v zadávací dokumentaci) dodávek
poskytnutých dodavatelem (resp. jinou osobou) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v min hodnotě 200 000,- Kč bez DPH za každou jednu dodávku
Reference č.1
Identifikace předmětu plnění:
Třinecké Železárny, a.s.
Dodávka monitorů
Doba plnění: 06/2017
Hodnota: více než 1 000 000 Kč
Reference č. 2
Identifikace předmětu plnění:
Ministerstvo zemědělství
Dodávka notebooků a příslušenství
Doba plnění: 2016/2017

Hodnota: 11 096 420,- Kč
Reference č. 3
Ministerstvo zemědělství

Závěr
Účastník splňuje podmínky pro zařazení do
dynamického nákupního systému.

Identifikace předmětu plnění:
Osobní počítače a monitory pro MZ a další
zadavatele
Doba plnění: 03/2017
Hodnota: 6 286 137,- Kč
Splňuje

V Praze, dne 14. 9. 2018
členové

podpis
Pavel Sitek
Ondřej Tichý
Anna Csabová
Olga Lomová
Miroslav Dykas

