PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

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

MUBO/06888/2019/INV/Ka
Výměna schodišťového výtahu pavilon A – Bohumínská
městská nemocnice
Druh veřejné zakázky:
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Název/obchodní firma zadavatele: město Bohumín
se sídlem:
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:
00297569
Předmět veřejné zakázky:
Zakázka zahrnuje veškeré stavební práce a dodávku spojenou s kompletní výměnou původního
schodišťového výtahu v pavilónu A Bohumínské městské nemocnice včetně nového
celoproskleného provedení opláštění výtahové šachty.
Sjednaná cena veřejné zakázky: 1.527.000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení na dodávky

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele

1.

KONE, a.s., Evropská 423/178
160 00 Praha, IČ:00176842

2.

LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53,
735 06 Karviná – Nové Město, IČ:07588399

3.

OTIS a.s., J.Opletala 3506/178
690 02 Břeclav, IČ:42324254

Označení vyloučených účastníků:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle
její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraný dodavatel splnil všechny zadávací podmínky a podal
nejnižší nabídkovou cenu.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele
IČ
Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Nejsou dosud zadavateli známi.

KONE, a.s.
00176842
Evropská 423/178, 160 00 Praha

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
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

V Bohumíně 09. 05. 2019

Ing. Petr Vícha v. r.

