PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(zpracovaná v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
1. Zadavatel
Zadavatel:
Sídlo/adresa fakulty:
IČO:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Technická 1902/4, Praha 6, PSČ 160 00
684 07 700

2. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Evidenční číslo zakázky:

Meteostanice – opakování 2
veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 ZZVZ (podlimitní režim)
VZ0130440 (evidenční číslo Veřejné zakázky uvedené na profilu
Zadavatele)

(dále jen „Veřejná zakázka“)
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka autonomní přenosné meteostanice s vlastním napájením.
Technické podmínky předmětu Veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány ve smlouvě na Veřejnou
zakázky, a to v jejích přílohách.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku činí 299 000 Kč bez DPH (361 790 Kč včetně DPH).
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Jediným účastníkem zadávacího řízení byla společnost:
• DHI a.s., IČO 649 48 200, se sídlem Na Vrších 1490/5, Praha 10, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604.
6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena s vybraným dodavatelem, společností DHI a.s., IČO 649 48
200, se sídlem Na Vrších 1490/5, Praha 10, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604.
Nabídka vybraného dodavatele byla jedinou nabídkou podanou v zadávacím řízení. Jelikož vybraný
dodavatel splnil zadávací podmínky, byl Zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení k uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku.
8. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Vybraný dodavatel nehodlá plnit Veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů.
9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
V zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nedošlo ke zjištění střetu zájmů ve smyslu ZZVZ.
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