Název zadavatele: Domov mládeže a školní
jídelna Karlovy Vary, p. o.
Sídlo:
Lidická 590/38
360 01 Karlovy Vary
IČO:
00076988
Č. j.:
DMKV/0451/2018

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000595“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-040202“
Předmět veřejné zakázky: Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Každý účastník je
oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se myslí celá
příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka profesionálního technologického
a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D a související stavební úpravy
stávajících prostorů kuchyně a jídelny v 1. a 2. NP objektu Lidická 590/38 v katastrálním území
Drahovice. Více viz popis jednotlivých částí veřejné zakázky.
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Část č. 1 – Dodávka gastro zařízení
Tato část veřejné zakázky byla zrušena.
Část č. 2 – Stavební úpravy
Název:
BAUING KV, s.r.o.
Sídlo:
Plaská 622/3
150 00 Praha
IČO:
29414075
Cena sjednaná ve smlouvě: 13.340.000,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění výběru nejvhodnějších nabídek:
Výše uvedený účastník splnil veškeré zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené
v zadávací dokumentaci, stejně jako požadovanou kvalifikaci a účastník podal jako jediný
nabídku do této části veřejné zakázky.

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
nabídky

Název

1.

BAUING KV, s.r.o.

2.

GASTRO Klimatech s.r.o.

Sídlo
Plaská 622/3
150 00 Praha
Chebská 270/85
360 06 Karlovy Vary

IČO

Číslo části,
na kterou
byla nabídka
podána

29414075

2

25228803

1

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení: --Odůvodnění vyloučení účastníků: --Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita: --Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: --Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: --Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: --Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn: --Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): --Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): ---

Důvod zrušení části zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení „části č. 1 – Dodávka gastro zařízení“ bylo zrušeno na základě § 49 ZZVZ,
jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel zjistil, že v zadávacím řízení postupoval
v rozporu s ZZVZ a jiné opatření k nápravě než zrušení této části veřejné zakázky již nebylo
možné.

Karlovy Vary 6. 3. 2019

Mgr. Hana Volánková, ředitelka

