Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ11/2021 s názvem: „Zajištění propagačních (reklamních) předmětů“ – část 1
VZ
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle
aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních
technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních
logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty grafikem dodavatele dle požadavků. Dále je
předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace
a vyřizování případných reklamací. Předmětem v části 1 veřejné zakázky je dodávka propagačních
(reklamních) předmětů pravidelné povahy.
3. Celková cena části veřejné zakázky sjednaná v rámcové dohodě:
5.000.000,- Kč bez DPH.
4. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Zadavatel využil otevřeného nadlimitního řízení podle § 56 ZZVZ na dodávky.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:










Attack Promotion s.r.o., Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 10, IČO: 27176100
Reda a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 18828507
SKALA CZ s.r.o., U Průhonu 827/5, 170 00 Praha 7, IČO: 27176118
Société s.r.o., Pod Labuťkou 1421/32, 180 00 Praha 8, IČO: 27081613
PREDVO s.r.o., K Teplárně 66, 196 00 Praha 9, IČO: 63673118
SPRINT TRADING s.r.o., Koksární 1096/10, 702 00 Ostrava, IČO: 25361040
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o., Kardašovská 394/2, 198 00 Praha 9, IČO: 17047692
ELASTO FORM Bohemia s.r.o., Jungmannova 1164, 33401 Přeštice, IČO: 46885145
SPEED PRESS Plus a.s., Přemyslova 830, 27306 Libušín, IČO: 25765647

6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení byli vyloučeni tito účastníci:
 Attack Promotion s.r.o., Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 10, IČO: 27176100
Komise při posouzení nabídek shledala, že účastník nesplnil technickou kvalifikaci dle části B, odst. IV.,
bod 2 (pro část 1 veřejné zakázky) zadávací dokumentace, a to konkrétně požadavek na dodání vzorků,
které splňují požadavky dle technické specifikace. Vzorky byly účastníkem doručeny řádně a včas, ale u

jednotlivých položek nejsou splněny technické parametry uvedené v bližší specifikaci předmětu. Konkrétně
se jednalo o tyto položky:
1) Deštník skládací
Předmět měl být dodán dle technické specifikace v rozměru o průměru 90-100cm. Po přeměření
komise shledala, že předmět má průměr 105 cm, což je více nežli požadované rozpětí.
2) Tričko dámské
Jedním z požadavků uvedený v bližší specifikaci na předmět byla vnitřní vyztužovací páska od
ramene k rameni. Tato vyztužovací páska u předmětu chybí.
3) Tričko pánské
Jedním z požadavků uvedený v bližší specifikaci na předmět byla vnitřní vyztužovací páska od
ramene k rameni. Tato vyztužovací páska u předmětu chybí.
Komise dospěla k názoru, že došlo k překročení parametrů na jednotlivé předměty výslovně uvedených
v technické specifikaci a tedy k nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky.


Société s.r.o., Pod Labuťkou 1421/32, 180 00 Praha 8, IČO: 27081613

Komise při posouzení nabídek shledala, že účastník nesplnil technickou kvalifikaci dle části B, odst. IV.,
bod 2 (pro část 1 veřejné zakázky), a to konkrétně požadavek na dodání vzorků, které splňují požadavky
dle technické specifikace. Vzorky byly účastníkem doručeny řádně a včas, ale u jednotlivých položek
nejsou splněny technické parametry uvedené v bližší specifikaci předmětu. Konkrétně se jednalo o tyto
položky:
1) Balonek nafukovací s příslušenstvím
Předmět měl být dodán s příslušenstvím (tyčka a košíček), které účastník nedodal. Dále je
barevnost předmětu mimo vzorník barev Pantone uvedený v technické specifikaci.
2) Deštník holový
Předmět byl dodán v barvě bílé, což je barva předmětu mimo vzorník barev Pantone uvedený
v technické specifikaci.
3) Flash 16 GB
Předmět byl dodán 2x, přičemž zadavatel v technické specifikaci uvádí, že ke každé položce je
možné dodat pouze jeden vzorek předmětu a dále nepřipouští variabilitu vzorku. U předmětu chybí
plastový čirý obal. Předmět není funkční, přestože je požadavek funkčnosti stanoven v technické
specifikaci.
4) Frisbee
Předmět byl dodán bez potisku, přestože v technické specifikaci je uvedeno, že předmět má mít
jeden jednobarevný potisk.
5) Hrnek porcelánový lesk v papírové krabičce
Předmět byl dodán 2x, přičemž zadavatel v technické specifikaci uvádí, že ke každé položce je
možné dodat pouze jeden vzorek předmětu a dále nepřipouští variabilitu vzorku. Vzorek dodaný
v krabičce neobsahoval potisk.
6) Plecháček
Předmět byl dodán 2x, přičemž zadavatel v technické specifikaci uvádí, že ke každé položce je
možné dodat pouze jeden vzorek předmětu a dále nepřipouští variabilitu vzorku. Okraj horní je u
vzorku stříbrný, přičemž dle technické specifikace by měl být černý. Druhý plecháček je bez
potisku.
7) Propiska dřevěná
Předmět není dřevěný, je papírový. Dále chybí plastový chránič na hrot, který je dle technické
specifikace vyžadován.
8) Papírová taška malá
Barevnost předmětu je mimo vzorník barev Pantone uvedený v technické specifikaci. Rozměr
tašky nesplňuje zadání. Výška předmětu by měla být dle technické specifikace 25 cm. Předmět
dodaný účastníkem má výšku 21 cm.

9) Taška papírová na víno s kroucenými držadly
Barevnost předmětu je mimo vzorník barev Pantone uvedený v technické specifikaci.
10) Papírová taška velká
Barevnost předmětu je mimo vzorník barev Pantone uvedený v technické specifikaci. Výška
předmětu by měla být dle technické specifikace 42,5 cm (+/- 1 cm). Předmět dodaný účastníkem
má výšku 40 cm.
11) Taška plátěná
Předmět byl dodán s dvoubarevným potiskem, ale v technické specifikaci je požadavek
jednobarevného potisku. Dále je barevnost předmětu mimo vzorník barev Pantone uvedený
v technické specifikaci.
12) Tričko dámské
Potisk předmětu neumístěn na „kapsičce“. Dále je barevnost předmětu mimo vzorník barev
Pantone uvedený v technické specifikaci a chybí vnitřní vyztužovací páska od ramene k rameni.
13) Tričko pánské
Předmět není samostatně zabalen a chybí vnitřní vyztužovací páska od ramene k rameni.
14) Tužka obyčejná s gumou
Chybí potisk předmětu.
Komise dospěla k názoru, že došlo k překročení parametrů na jednotlivé předměty výslovně uvedených
v technické specifikaci a tedy k nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky.
7. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena rámcová dohoda:


SKALA CZ s.r.o., U Průhonu 827/5, 170 00 Praha 7, IČO: 27176118

8. Odůvodnění výběru výše uvedeného vybraného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek dle ustanovení
§ 114 odst. 2 ZZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
9. Označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi:
Vybraný dodavatel nebude k plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele.
Digitálně podepsal
Mgr. Josef
Hanibal
17.08.2021 13:48

V Praze
Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek

