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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1.

Označení zadavatele a veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky ve
Věstníku veřejných zakázek:
(dále jen „veřejná zakázka“)
Centrální zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat za
centrálního zadavatele:
(dále jen „Centrální zadavatel“)

2.

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských
potřeb pro resort Ministerstva financí
Z2018-021995
Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15/525, Praha 1
00006947
Michal Kříž, ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Druh zadávacího řízení a režim veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení:

Zavedení dynamického nákupního systému podle § 138 odst. 1
zákona, centralizované zadávání

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní režim

3.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení:
a) veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci,
b) rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru
nebo lepenky,
c) různého papírového materiálu,
d) různého kancelářského zařízení,
e) drobného kancelářského vybavení,
f) zpracovaného papíru a lepenky,
g) kancelářských potřeb z papíru a ostatního zboží a
h) přihrádek na ukládání papírů a vybavení pracovních stolů.
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou i další dodávky kancelářských potřeb
spadající pod níže uvedené CPV kódy nebo pod CPV kódy, jež jsou níže uvedeným CPV kódům
podřízeny.

Hlavní kód CPV:
30190000-7 Různé kancelářské zařízení a potřeby
Dodatečné kódy CPV:
22800000-8 Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírové výrobky
z papíru nebo lepenky
22900000-9 Různý papírový materiál
30192000-1 Kancelářské potřeby
30197000-6 Drobné kancelářské vybavení
30197100-7 Sešívací svorky, cvočky, napínáčky
30197200-8 Kroužkové pořadače a kancelářské sponky
30197600-2 Zpracovaný papír a lepenka
30197620-8 Papír určený k psaní
30197630-1 Papír určený k tisku
30197640-4 Přímopropisovací nebo jiný kopírovací papír
30197642-8 Fotokopírovací a xerografický papír
30197644-2 Xerografický papír
30199000-0 Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží
39260000-2 Přihrádky na ukládání papírů a vybavení pracovních stolů

4.

Označení účastníků zadávacího řízení

Účastníci jsou číslovaní dle pořadí, v jakém byly jejich žádosti o účast doručeny Centrálnímu
zadavateli podle § 139 odst. 6 zákona.
Účastník č. 1
Název účastníka: BÜROPROFI s.r.o.
Sídlo: 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4, Hlinská 456/2
IČO: 62502034
Účastník č. 2
Název účastníka: ORVEST, s.r.o.
Sídlo: 301 00 Plzeň, Koterovská 2350/154
IČO: 25201042

5.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a důvod jejich vyloučení

Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

6.

Označení účastníků zadávacího řízení zařazených do dynamického nákupního
systému

Do dynamického nákupního systému byli z důvodu splnění všech zadávacích podmínek veřejné
zakázky zařazeni níže uvedení účastníci.
Účastník č. 1
Název účastníka: BÜROPROFI s.r.o.
Sídlo: 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4, Hlinská 456/2

IČO: 62502034
Účastník č. 2
Název účastníka: ORVEST, s.r.o.
Sídlo: 301 00 Plzeň, Koterovská 2350/154
IČO: 25201042

7.

Označení poddodavatelů účastníků zadávacího řízení zařazených do dynamického
nákupního systému

Centrálnímu zadavateli nejsou známi poddodavatelé žádného z účastníků zařazených do
dynamického nákupního systému.

8.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem

Nebylo použito.

9.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

10.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebyl použit.

11.

Odůvodnění nezavedení dynamického nákupního systému

Dynamický nákupní systém byl zaveden.

12.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání žádostí o účast
namísto elektronických prostředků

Žádosti o účast bylo možné podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.

13.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Centrální zadavatel neshledal potřebu rozdělit veřejnou zakázku na části, neboť předmět veřejných
zakázek, jež lze pořizovat v Dynamickém nákupním systém na dodávky kancelářských potřeb
pro resort Ministerstva financí je velmi homogenní, nenabízí se žádné rozumné rozdělení

dynamického nákupního systému na kategorie, a to ani z hlediska podpory specializovaných malých
a středních podniků ani z jiného praktického důvodu.
Pro zajištění podpory malým a středním podnikům Centrální zadavatel mimo jiné stanovil minimální
kritérium technické kvalifikace, pro jeho splnění. Jednotlivé veřejné zakázky budou v dynamickém
nákupním systému zadávány dle konkrétních provozních potřeb centrálního zadavatele
a jednotlivých pověřujících zadavatelů.

15.

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

Centrální zadavatel nestanovil požadavky na prokázání obratu postupem podle § 78 odst. 3 zákona.

16.

Závěr

Pro další informace Centrální zadavatel odkazuje na oznámení o výsledku zadávacího řízení
uveřejněné způsobem podle § 212 zákona.

V Praze, dne

Mich
al Kříž
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