PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
zpracovaná dle ustanovení § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
„Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek
materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových
vozidel“

Název veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

DPOV, a.s.

Sídlo zadavatele

Husova 635/1b, 751 52 Přerov

Právní forma:

Akciová společnost

IČ:

27786331

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat
jménem zadavatele

Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., člen představenstva
Mgr. Jakub Vozdek, člen představenstva

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky jsou povrchové úpravy kolejových vozidel včetně dodávek
materiálu.
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
na dobu určitou, a to 3 let od nabytí její účinnosti.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

3. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části z důvodu, že celou zakázku lze realizovat
pouze jedním dodavatelem a s ohledem na druh plnění veřejné zakázky by její rozdělení
nebylo efektivní.

4. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
--

5. Druh zadávacího řízení

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení – evidenční číslo ve Věstníku
veřejných zakázek Z2020-006818; číslo v Úředním
věstníku Evropské unie 2020/S 039-092515
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6. Identifikační údaje vybraného účastníka zadávacího řízení
-7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
--

8. Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím poddodavatele
--

9. Vyloučení účastníci zadávacího řízení
Zadavatel z účasti zadávacího řízení nevyloučil účastníka zadávacího řízení.

10. Odůvodnění zrušení veřejné zakázky
Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 20.02.2020 odesláním formuláře Oznámení o zahájení
zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie, a
to formou otevřeného řízení. K elektronické komunikaci dle § 211 ZZVZ použil zadavatel
elektronický systém JOSEPHINE, který je certifikovaným nástrojem společnosti NAR
marketing s.r.o. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, a to v termínu ke dni
08.04.2020, do 11:00:00 hod. V elektronickém systému JOSEPHINE tak byla realizována
veškerá písemná komunikace mezi Zadavatelem a zájemci a systém byl připraven k podání
nabídek.
Dne 08.04.2020 byl Zadavatel jedním ze zájemců telefonicky upozorněn na nefunkčnost
systému JOSEPHINE a tedy i na nemožnost svou nabídku podat. Zadavatel tuto skutečnost
následně ověřoval u technické podpory poskytovatele systému, kde mu bylo sděleno, že
v čase 07:30:00 hod. došlo k výpadku systému JOSEPHINE a že v současné době se pracuje
na hledání příčin a na odstranění závady. Nicméně, ani přes intenzívní snahu společnosti
NAR marketing s.r.o. se systém do konce lhůty pro podání nabídek zprovoznit nepodařilo a
dotčený zájemce tak svou nabídku nemohl podat.
Zadavatel pak následně obdržel i oficiální vyjádření společnosti NAR marketing s.r.o., ze
kterého plyne: „U poskytovatele infrastruktury byl prováděn update FW páteřních switchů pro
produkční cluster, na kterém zajišťujeme chod sw JOSEPHINE. Díky tomuto servisnímu zásahu došlo
k rozpojení našeho clusteru i k odpojení datového pole. Problém jsme řešili, servery byly zčásti
zprovozněny v 9:45 a probíhaly další servisní operace vedoucí ke 100% stavu. Kompletní zprovoznění
serverů bylo dokončeno v 11:30 hodin. Do této doby docházelo k chybám, které znemožnily
podat nabídku.”

V Boskovicích dne 12. května 2020

………………………………………
Mgr. Martin Budiš
za osobu pověřenou činnostmi zadavatele
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