PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě
– OPF Karviná

Název projektu:

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v
Opavě – výukové sály a Modernizace výukové
infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v
Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační
laboratoř a výukové vybavení

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501,
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo zadavatele:

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

IČO zadavatele:

47813059

Zastoupen:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.slu.cz

Zadavatel, Slezská univerzita v Opavě, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu
zadavatele pro veřejnou zakázku.
Označení zadavatele

Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku
626/1, 746 01 Opava, IČO: 478 13 059

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace
interiérového vybavení vybraných výukových prostor
v objektu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné, jejichž modernizace
zahrnuje tyto části: A) Rekonstrukce a modernizace
velkého a malého sálu, Karviná – interiér B) Stavební
úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř –
interiér.

Cena sjednanou ve smlouvě
veřejné zakázky, pokud byla
uzavřena

25 419 560,06 Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu
v Opavě – OPF Karviná“

Označení účastníků zadávacího
řízení

ZK Design a.s., Osvoboditelů 355, 747 64 Velká
Polom, IČO: 258 64 068.

Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení
s uvedením důvodu jejich
vyloučení

Není relevantní.

Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi
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 zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto
elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci

ZK Design a.s., Osvoboditelů 355, 747 64 Velká
Polom, IČO: 258 64 068.
V souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění
(„zákon“), byl účastník jako jediný účastník
zadávacího řízení vybrán bez provedení hodnocení.
Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.

Není relevantní.

Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým
zázemím
pro
umožnění
podání
nabídky
elektronickými prostředky.

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní.

Není relevantní.
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V Brně dne 25. 10. 2018

________________________
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
pověřen zadavatelem
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