Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Adresa profilu zadavatele:

„Sestava plynových spotřebičů pro ŠJ ZŠ Hovorčovická“
Zjednodušené podlimitní řízení
Veřejná zakázka na dodávky
OVZ/2021/0006
https://ezak.praha8.cz/profile_display_797.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele:
IČO:

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Hovorčovická 1281/11, Praha 8, PSČ 182 00
Mgr. Tomáš Táborský, ředitel
60433299

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ
Název osoby zastupující zadavatele: Městská část Praha 8
IČO:

00063797

Sídlo osoby zastupující zadavatele:

Zenklova 35/1, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 40

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci veřejné zakázky:
Adresa:
Kontaktní e-mail:
Telefon:

Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb
U Meteoru 6/147, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
katerina.hrazankova@praha8.cz
+420 222 805 657

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka,
instalace a zprovozněních nových zařízení do
školní jídelny zadavatele. Jedná se o plynový
sporák čtyřhořákový, plynový rychlovarný kotel (2
ks), plynovou sklopnou pánev na smažení a
plynový konvektomat. Součástí dodávky zařízení
je jeho doprava do místa plnění, instalace
a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy zařízení
včetně předvedení funkčnosti a odvoz a likvidace
obalového materiálu

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:

2 661 405,16 Kč včetně DPH

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
1.

Název / obchodní firma
Intergast PRODUKT
s.r.o.

Sídlo
Na vinobraní 1792/55, 106 00
Praha 10 - Záběhlice

IČO

28882768

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru:

Název/obchodní firma
1.

Intergast PRODUKT s.r.o.

Sídlo
Na vinobraní 1792/55, 106 00
Praha 10 - Záběhlice

IČO
28882768

Zadavatel v rámci řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Sestava plynových spotřebičů pro
ŠJ ZŠ Hovorčovická“, systémové číslo VZ P21V00000013, ev. č. zadavatele OVZ/2021/0006, rozhodl
o výběru nejvhodnější nabídky.
Kupní smlouva byla uzavřena dne 8. 7. 2021 se společností InterGast PRODUKT s.r.o. (IČO: 288 82
768), se sídlem na adrese Na vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 – Záběhlice s nabídkovou cenou ve
výši 2 661 405,16 Kč včetně DPH.
Odůvodnění:
Komise v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona neprovedla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím
řízení je jediný účastník, a to InterGast PRODUKT s.r.o. (IČO: 288 82 768), se sídlem na adrese Na
vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 – Záběhlice s nabídkovou cenou ve výši 2 661 405,16 Kč včetně DPH.
Označení poddodavatelů, vybraného dodavatele:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé vybraného dodavatele.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídka byla podána prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

V Praze dne 12. 7. 2021
„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
v zastoupení
Mgr. Tomáš Kudela
zástupce vedoucí odboru právních služeb

