Písemná zpráva zadavatele
Název zadavatele:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Název veřejné zakázky:

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro
základní školy Karlovy Vary – dodávka ICT vybavení

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu
o shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:
A.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných
učeben základních škol ICT a audiovizuální technikou (dále jen
„Dodávka“).
Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena
v Části 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace) a v Části 4
zadávací dokumentace (Návrh smlouvy).

Cena sjednaná ve smlouvě:

12 871 892 Kč bez DPH
B.

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
C.

Údaje o účastnících zadávacího řízení:
Č.

Dodavatel

Sídlo

IČO

1.

XANADU a.s.

Žirovnická 2389/1a,
14498138
Záběhlice, 106 00 Praha 10

DIČ
CZ14498138

D.
Seznam vyloučených účastníků:
Obchodní firma nebo
název účastníka

Sídlo

IČ

Není tento případ!
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DIČ

Důvody vyloučení účastníků uvedených v předchozí tabulce:
Obchodní firmy nebo
název účastníka

Důvod vyloučení účastníka

Není tento případ!
E.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma nebo
název účastníka

Sídlo

IČ

DIČ

XANADU a.s.

Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha
10

14498138

CZ14498138

Odůvodnění výběru dodavatele uvedeného v předchozí tabulce:
Obchodní firmy nebo
název dodavatele

Odůvodnění výběru dodavatele

XANADU a.s.

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neproběhlo
hodnocení, neboť vybraný dodavatel je jediným účastníkem zadávacího
řízení.
F.

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo
název dodavatele

Sídlo

IČ

DIČ

AV MEDIA, a.s.

Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

48108375

CZ48108375

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava

04308697

CZ04308697

G.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
Odůvodnění:

Není tento případ!
H.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Odůvodnění:

Není tento případ!
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I.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Odůvodnění:

Není tento případ!
J.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Odůvodnění:

Není tento případ!
K.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Odůvodnění:

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické
podání nabídky. Zadavatel tak stanovil, že nabídky mohly být podány pouze v písemné
formě.
L.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Označení osoby

Přijaté opatření

Není tento případ!
M.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Odůvodnění:

Jedná se o jeden propojený systém dodávek.
N.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Odůvodnění:

Není tento případ!
V Praze dne 7. 1. 2019
Digitálně podepsal Linda
Linda
Robovská
Datum: 2019.01.07
Robovská
14:19:51 +01'00'
_______________________________

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.

3

