Písemná zpráva zadavatele
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Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
44555601

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:
Veřejná zakázka:

Laboratoř FŽP III. – 2022/0091 - část 2 - Lázeň vodní

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné
zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu zadavatele.
1. Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je „Laboratoř FŽP III. – 2022/0091 - část 2 Lázeň vodní”
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní

2. Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nabídky

Dodavatel

IČ

2

MERCI, s.r.o.

46966447

Sídlo

Datum
doručení
nabídky

Hviezdoslavova
1192/55b
627 00 Brno

12. 9. 2022
08:49

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení:
Nedošlo k vyloučení

4. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému,
včetně odůvodnění jejich výběru:
Pořadí účastníka v rámci
hodnocení

Název
účastníka

Nabídková cena v Kč bez DPH
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2

MERCI, s.r.o.

57 229,20 Kč

5. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného uchazeče
Název společnosti

Dodavatel neoznačil žádné poddodavatele

6. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího
řízení bez uveřejnění či zjednodušeného režimu:
Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů nebyl použit.
7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomu došlo:
Zakázka nebyla zrušena
8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel obdržel všechny nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření,
byl-li střet zájmů zjištěn:
Zadavatel nezjistil střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
10. Odůvodnění zadavatele v případě, kdy nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku
na části, pokud toto odůvodnění neuvedl zadavatel již v zadávací dokumentaci:
Nejedná se o nadlimitní zakázku

11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §
78 odst. 3, pokud toto odůvodnění neuvedl zadavatel již v zadávací
dokumentaci:
Zadavatel nepožadoval.
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