Název zadavatele: Muzeum Sokolov, příspěvková
organizace Karlovarského kraje
Sídlo:
IČO:

Zámecká 1, 356 01 Sokolov
72053801

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a
figuríny“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000002“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení
výstavních prostor ve sklepě sokolovského zámku - bezpečnostních a výstavních vitrín,
nábytku a figurín.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Část č. 1 – „Vitríny“
1 238 000,00 Kč bez DPH
1 497 980,00 Kč včetně DPH

Část č. 2 – „Figuríny“
407 000,00 Kč bez DPH
492 470,00 Kč včetně DPH

Část č. 3 – „Nábytek“
-

Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Část č. 1 – „Vitríny“
Název: LOTECH DESIGN s. r. o.
Sídlo: Zlatnická 6 č. p. 1128, 111 21 Praha 1
IČO: 64941612

Část č. 2 – „Figuríny“
Název: Drašnar Aleš
Sídlo: Slavoňov 87, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 11160756
Část č. 3 – „Nábytek“
-

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Vybraná nabídka u části č. 1 – „Vitríny“ byla zadavatelem na základě hodnocení, dle kritéria
uvedeného v zadávací dokumentaci, posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka
splnila veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně požadované kvalifikace
účastníka.

S ohledem na skutečnost, že u části č. 2 – „Figuríny“ zadavatel obdržel pouze jednu nabídku,
hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek podle kritéria uvedeného v zadávací
dokumentaci. Vzhledem k tomu, že nabídka splnila veškeré požadavky uvedené v zadávací
dokumentaci, hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s tímto účastníkem smlouvu.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
--Označení účastníků zadávacího řízení:
1. LOTECH DESIGN s. r. o.
2. REVYKO spol. s r. o.
3. Drašnar Aleš

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 zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zrušení části č. 3 – „Nábytek“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil část zadávacího řízení z
důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

V Sokolově dne 10. 4. 2019

Ing. Michael Rund
ředitel příspěvkové organizace

