PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Evid č. VVZ: Z2018-001232

TED: 2018/S 008-013809

1.
Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud
byla uzavřena
(§ 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ)
1.1. Označení zadavatele a zástupce zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Smluvní zástupce
zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO:
12493031
1.2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplých a studených obědů pro stravování zaměstnanců
magistrátu města v jídelnách Magistrátu města Karlovy Vary nacházejících se v budově Moskevská 21
a v budově U Spořitelny 2, Karlovy Vary.
V rámci 1 obědu je požadováno: polévka a hlavní jídlo: 1 druh polévky + výběr ze 3 druhů teplých
a 1 druhu studeného oběda (saláty všech druhů, včetně pečiva). Studené druhy obědů se budou dodávat
již v připravených porcích v jednorázovém balení (umělohmotný talíř, miska apod.). Jídla budou
připravována podle receptur ve skladbě obvyklé s tím, že k jídlům, u kterých je to vhodné, bude
servírována zeleninová obloha, malý zeleninový salát, kompot nebo dezert.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
45454100-5 - Rekonstrukce budov
1.3. Jednotková cena za 1 oběd sjednaná ve smlouvě:
62,61 Kč bez DPH
2.
Použitý druh zadávacího řízení
(§ 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ)
Otevřené řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. ZZVZ.
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3.
Označení účastníků zadávacího řízení
(§ 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ)
Nabídka č. 1:
Obchodní firma:

HM Gastro Group s.r.o.

Sídlo:

Blatenská 2169/13, Praha 4 – Chodov

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

29161592

4.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
(§ 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ)
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
5.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli
zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
(§ 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ)
5.1.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva
Nabídka č. 1:

Obchodní firma:

HM Gastro Group s.r.o.

Sídlo:

Blatenská 2169/13, Praha 4 – Chodov

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

29161592

5.2. Odůvodnění výběru dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva
Zadavatel vybral dle § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy dodavatele HM Gastro Group s.r.o.,
se sídlem Blatenská 2169/13, Praha 4 – Chodov, IČO: 29161592, protože jako jediný podal nabídku
v zadávacím řízení a současně prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
5.3. Posouzení splnění podmínek účasti
1) PODMÍNKY KVALIFIKACE
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST: Dodavatel prokázal v plném rozsahu:
 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 výpis z evidence rejstříku trestů právnické osoby
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST: Dodavatel prokázal v plném rozsahu:
 výpis z obchodního rejstříku z 8. 2. 2018
 výpis ze živnostenského rejstříku
TECHNICKÁ KVALIFIKACE: Dodavatel prokázal v plném rozsahu
3) OBCHODNÍ PODMÍNKY
ÚZŘ předložil v nabídce návrh smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci,
který je podepsán osobou zastupující dodavatele.
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4) OSTATNÍ POŽADAVKY
ÚZŘ doložil čestné prohlášení, že nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky poddodavateli.
6.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ pokud jsou zadavateli známi
(§ 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ)
Účastník zadávacího řízení předložil čestné prohlášení, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené
veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.
7.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
(§ 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ)
Nevyužito.
8.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
(§ 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ)
Nevyužito.
9.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
(§ 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ)
Nevyužito.
10.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
(§ 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ)
Nevyužito.
11.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
(§ 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ)
Zadavatel, ani jeho zástupce nemají nástroj pro přijímání nabídek v elektronické podobě.
12.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
(§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
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13.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
(§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ)
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku.
14.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci
(§ 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ)
Nevyužito.
V Praze dne 11. 4. 2018

Digitálně podepsáno
Jméno: JUDr. Vladimír Tögel
Datum: 11.04.2018 10:19:00

________________________________
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JUDr. Vladimír Tögel - advokát
zástupce zadavatele

