PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
1. Název zakázky
BEZAN s.r.o. snížení prašnosti v areálu recyklace
2. Označení zadavatele
BEZAN s.r.o.
Valcířská 491, Lískovec, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 61945552

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky byla dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných
ploch, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (též příloha č. 3
zadávací dokumentace) - viz uveřejněné Oznámení o výsledku zadávacího řízení.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku - viz uveřejněné Oznámení o výsledku
zadávacího řízení.

5. Použitý druh zadávacího řízení
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky:

1.

Účastník:

JMP - Stavební stroje s.r.o.

Sídlo:

č.p. 68, 533 52 Hrobice

IČ:

25982672

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění výběru
JMP - Stavební stroje s.r.o., č.p. 68, 533 52 Hrobice, IČ: 25982672

9. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění výběru dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
Nabídka účastníka JMP - Stavební stroje s.r.o., č.p. 68, 533 52 Hrobice, IČ: 25982672 byla
jedinou nabídkou podanou do zadávacího řízení. Nabídka tohoto účastníka splnila všechny
zákonné požadavky a zároveň i všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací
dokumentaci, proto se zadavatel rozhodl uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu
Nerelevantní.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.

13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona.
Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem formuláře: F2022-030003.
V Brně dne 27.07.2022

