Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Slezská 164, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Telefon: 59 601 37 36
E-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
IČ: 48806145

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČO:

CSSB/0904/2021
Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního, provozního a
osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů
včetně zajištění odvozu a dovozu
podlimitní veřejná zakázka na služby
zjednodušené podlimitní řízení
Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o.
Masarykova 365, 735 81 Bohumín
48806145

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního, provozního a osobního
prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu na dodací místo
zadavatele – domov pro seniory Domov Cesmína, na ulici Slezská 23, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín na
dobu neurčitou.
Sjednaná cena veřejné zakázky:

35,50 Kč bez DPH za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného a
v případě potřeby opraveného prádla včetně odvozu a dovozu.

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení na služby

Označení účastníků zadávacího řízení:
Poř.
číslo

Účastník zadávacího řízení a identifikační údaje

1.

Prádelna Lotos, s.r.o., IČ: 28623282

2.

Domov Jistoty, p.o., IČ: 00847372

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle její
nejnižší nabídkové ceny za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného a v případě potřeby opraveného prádla
včetně odvozu a dovozu.
Obchodní firma/název/jména a příjmení dodavatele

Prádelna Lotos, s.r.o

IČ

28623282

Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Slezská 164, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Telefon: 59 601 37 36
E-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
IČ: 48806145

Označení poddovatelů vybraného dodavatele:
Nejsou dosud zadavateli známi.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických:
Nepoužito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nejedná se o nadlimitní zakázku.
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případném postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ:
Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Ing. Petra Chalupová

Podpis oprávněné osoby zadavatele

v. r.

Razítko zadavatele

V Bohumíně 14. 09. 2021

