PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v rozsahu části 2 (Praní prádla pro ŠLP Křtiny) zadávacího řízení „Rámcová dohoda na
praní prádla 2020 – 2024 – rozděleno na části“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489
Název zakázky

Rámcová dohoda na praní prádla 2020 – 2024 – rozděleno na
části

Části veřejné zakázky: Část 1 - Praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu
Část 2 - Praní prádla pro ŠLP Křtiny
Část 3 - Praní prádla pro SKM v Lednici
Předmět zakázky

Služby

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Jméno a příjmení
osoby oprávněné
jednat jménem
zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

2. Předmět veřejné zakázky
Služby:
Předmětem veřejné zakázky je v rozsahu části 2 – Praní prádla pro ŠLP Křtiny.
3. Cena sjednaná v rámcové dohodě a cena předpokládaná
Předpokládaná cena:

1.200.000,- Kč bez DPH

Cena sjednaná ve smlouvě:

smlouva nebyla uzavřena

Zadávací řízení bylo v rozsahu části 2 (Praní prádla pro ŠLP Křtiny) zrušeno
podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona, neboť v dané části obdržel zadavatel pouze
jedinou nabídku a tudíž neproběhla hospodářská soutěž.
4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení,
Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3669.html
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Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek
dne
14. 1. 2020.
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru
V rozsahu části 2 (Praní prádla pro ŠLP Křtiny) nebyl vybrán dodavatel.
6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Nabídková cena
(v Kč bez DPH)
-

Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka, sídlo, IČO:

Celková cena
spotřebního koše
pro 1 rok – v Kč
bez DPH

1.

VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny,
spol. s r.o., sídlo: Prostějov,
Husovo nám. 2127/10, PSČ 79601,
IČO: 49450166

Pro část 2:
209.542,50,

Pořadí dle
hodnotícího
kritéria –
nabídkové
ceny v Kč bez
DPH

-

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou
nabídkovou cenou nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
Nabídka žádného účastníka nebyla vyřazena.
9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadavatel ruší veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na praní prádla 2020 –
2024 – rozděleno na části“ v rozsahu části 2 (Praní prádla pro ŠLP Křtiny) podle §
127 odst. 2 písm. h) zákona, neboť v dané části obdržel zadavatel pouze jedinou
nabídku a tudíž neproběhla hospodářská soutěž.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační
prostředky.
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11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Brně dne 20. 1. 2020

………………podpis, razítko…………….
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

Bc. Lena
Mikušová

Digitálně
podepsal Bc. Lena
Mikušová
Datum: 2020.01.20
16:49:38 +01'00'
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