Písemná zpráva zadavatele

Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace
Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Evidenční číslo VZ:

-

1.

IČ:
Zastoupena:

Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková organizace
Kpt. Vajdy 3202/6
700 30 Ostrava – Zábřeh
66739331
Ing. Miroslavem Janečkou, ředitelem

2.

předmět VZ:

Dodávka čistících strojů

3.

Cena sjednaná ve smlouvě:

897.000,- Kč bez DPH

4.

Použitý druh zadávacího řízení:

dodávka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 36

5.

Identifikační údaje vybraného
dodavatele:

D & V technika s. r. o.
Bohumínská 87
712 00 Ostrava - Muglinov
41035721
Mgr. Michaelem Dvořákem, jednatelem

Zadavatel:

IČ:
Zastoupena:

Vybraný dodavatel předložil nabídku, která vyhověla požadavkům výzvy a zadávací dokumentace.
Předložená nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu v porovnání
s předpokládanou hodnotou VZ.
Jiné osoby – poddodavatelé:
6.

-

Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena
Číslo
nabídky

Název účastníka zadávacího řízení

IČ

1.

D & V technika s. r. o.

41035721

2.
3.

D & V technika s. r. o.
REO AMOS, spol. s r. o.

41035721
42767181

Nabídková cena bez
DPH
nabídka zneplatněna
dodavatelem
897.000,- Kč
381.480,- Kč
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7.

Písemná zpráva zadavatele

Identifikační údaje všech vyloučených účastníků zadávacího řízení vč. důvodu vyloučení
Číslo nabídky
3.
Důvod vyloučení:

Název účastníka
Nabídková cena bez
IČ
zadávacího řízení
DPH
REO AMOS, spol. s r. o.
42767181
381.480,- Kč
Účastník ve své nabídce předložil technickou specifikaci vysokotlakého
čistícího stroje NL19275-1, jež nesplňuje technické parametry
požadované zadavatelem veřejné zakázky.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, jednacího
řízení bez uveřejnění, soutěžního dialogu, zjednodušeného režimu, byla-li taková možnost využita:
9.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud
k tomuto došlo:
-

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
12. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Vyhotovila: Silvie Krejchová, VPTO
Ostrava 20. 8. 2019

Ing. Miroslav Janečka
ředitel

Digitálně podepsal
Silvie
Silvie Krejchová
2019.09.03
Krejchová Datum:
08:00:44 +02'00'
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