PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

1. Označení veřejné zakázky
Název zakázky: Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 26/17

2. Označení zadavatele
Zadavatel:
statutární město Liberec
Sídlo:
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČ:
00262978
zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
(dále jen „zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení do kuchyně do nově
zrekonstruovaného objektu MŠ Beruška v Liberci v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“.
Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále
jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního
programu – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ, v rámci 7. výzvy
nositele IPRÚ. Podrobné požadavky na dodávku technologického vybavení do kuchyně jsou
specifikovány v projektové dokumentaci.
Cena sjednaná ve smlouvě činní 580.602 Kč bez DPH.

4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník

IČ

Sídlo

ZANAP LIBEREC s.r.o.

27261875

Hynaisova 75/2, 460 07 Liberec

Právní forma
společnost s ručením
omezeným

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení
Účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva vč. odůvodnění jeho výběru
Účastník

IČ

Sídlo

ZANAP LIBEREC s.r.o.

27261875

Hynaisova 75/2, 460 07 Liberec

Právní forma
společnost s ručením
omezeným

Smlouva byla uzavřena se společností ZANAP LIBEREC s.r.o. Dodavatel byl vybrán bez provedení
hodnocení v souladu s § 122 odst. 2 zákona. Vybraný dodavatel rovněž prokázal splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení v plném rozsahu.

8. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Není předpoklad plnění prostřednictvím poddodavatelů.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Zadavatel požadoval předložení nabídek pouze v listinné podobě. Zadavatel zatím není povinen
komunikovat elektronicky podle § 211 odst. 3 zákona.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.
11. Rozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá vyhlášení více zakázek s obdobným předmětem plnění, proto se rozhodl zadat
tuto zakázku v nadlimitním režimu. Další rozdělení předmětu plnění zadavatel nepovažuje za účelné.

12. Další skutečnosti
Zbylá ustanovení § 217 odst. 2 zákona nejsou vzhledem k tomuto zadávacímu řízení relevantní.

Liberec, 26. 4. 2018
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele:

........................................
Tibor Batthyány, v. r.
primátor města

