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Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):

„Navýšení kapacit MŠ Pastelka – vybavení kuchyně“
A. Identifikace zadavatele a předmět veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení do kuchyně do
nově zrekonstruovaného objektu mateřské školy, odloučeného pracoviště Základní školy a
Mateřské školy Ostašov, Liberec, příspěvková organizace, sídlo odloučeného pracoviště mateřská škola - Švermova 100, Liberec XX - Ostašov, 460 10 Liberec.
Jedná se o vybavení kuchyně včetně souvisejících místností. Podrobné požadavky na
dodávku vybavení kuchyně jsou specifikovány v projektové dokumentaci (viz příloha č. 5
ZD). Dodavatelé se také musí při zpracování nabídky řídit výkazem výměr (příloha č. 6 ZD).
Dodávka vybavení bude navazovat na dokončenou výstavbu nového pavilonu a částečnou
rekonstrukci stávající vily MŠ.
B. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Cena za dílo byla ve smlouvě sjednaná ve výši 610.000 Kč bez DPH (738.100 Kč vč. DPH).
C. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
D. Označení účastníků zadávacího řízení
JM Laundry Systems s.r.o., se sídlem: Žižkova 346, 273 09 Kladno, IČO: 08969558
SEZZAM spol. s.r.o., se sídlem: Pardubická 100, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00655368
GASTRO Klimatech s.r.o., se sídlem: Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 25228803
Thermotechnika Bohemia s.r.o., se sídlem: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna, IČ:
46969829
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ARDA, spol. s r.o., se sídlem: Londýnská 123/17, 460 11 Liberec 11, IČ: 41329180
E. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
F. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
GASTRO Klimatech s.r.o., se sídlem: Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 25228803
Nabídka tohoto dodavatele byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
G. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene f), pokud jsou zadavateli známi
Bez poddodavatelů.
H. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Nebylo použito.
I. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
J. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
K. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
L. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podány v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK, jiný
komunikační prostředek nebyl použit.
M. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
N. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
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O. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.

Liberec 27. 7. 2020
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: ……………………………….……
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

