PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
1. Název veřejné zakázky:

Pořízení zametacího stroje-Město Uhlířské Janovice

2. Předmět veřejné zakázky:
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které
vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této
zakázky, kterým je zametací stroj. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní
technologii.
3. Veřejné zakázky na:

dodávky

4. Druh zadávacího řízení:

ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ)

5. Zahájení řízení:

19. 11. 2019

6. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele:

Město Uhlířské Janovice

Právní forma zadavatele

801

Sídlo zadavatele:

Václavské náměstí 6, 28504 Uhlířské Janovice

Jednající:

Petr Barták

IČO:

00236527

Název veřejné zakázky:

Pořízení zametacího stroje-Město Uhlířské Janovice

Druh zadávacího řízení:

ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ)

7. Seznam účastníků, jejich nabídek a jejich nabídková cena
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní jméno
účastníka

1.

HANES s.r.o.

2.

HAITECO CZ s.r.o.

8.

Sídlo/místo
podnikání/trvalé bydliště

U Albrechtova vrchu
1157/7, 15500 Praha
Na Štěpnici 485, 56201
Ústí nad Orlicí

IČ účastníka

Nabídková
cena

26131919

4.120.000

25922190

4.069.000

Seznam posouzených nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní jméno
účastníka

Sídlo/místo
podnikání/trvalé bydliště

IČ účastníka

2.

HAITECO CZ s.r.o.

Na Štěpnici 485, 56201
Ústí nad Orlicí

25922190

Datum
podání
nabídky

5. 12. 2019
00:00

9.

Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni

Ze strany hodnoticí komise nebyla žádná nabídka vyřazena.
10.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Nebyly zjištěny osoby ve střetu zájmů.
11.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebyly použity jiné prostředky.
12.

Podpis smlouvy a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 22. 1. 2020 a cena činí 4.069.000,- Kč bez DPH.

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Lenka Lenka Vondráčková
2020.01.24
Vondráčková Datum:
16:23:55 +01'00'
____________________________________
Město Uhlířské Janovice
zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení

