Písemná zpráva Zadavatele
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“) sepsaná v rámci zadávacího řízení pro zavedení dynamického nákupního systému (dále
jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby:
„Malířské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. “
(dále jen „veřejná zakázka“)
17. 3. 2020
Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, Česká Lípa
470 01

Název
Zadavatel

Sídlo
IČO

Zastoupený

272 83 518

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva

1. Identifikační údaje Zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena veřejné zakázky
Název zadávacího řízení:
Předpokládaná hodnota VZ:
Zakázka uveřejněna ve VVZ:
Ev. č. VZ:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoby zadavatele:

„Malířské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
8.000.000,- Kč bez DPH za 4 roky trvání DNS
14.1.2020
Z2020 - 001287
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
27283518
CZ27283518
Ing. Pavel Marek – předseda představenstva

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému, ve kterém budou
realizovány jednotlivé veřejné zakázky na malířské a natěračské práce v objektech zadavatele dle
požadavků jednotlivých oddělení, respektive harmonogramu podle termínů uzavření oddělení a
provozů v průběhu roku.
2. Zvolený druh zadávacího řízení
Zadávací řízení pro zavedení DNS v souladu s § 138 ZZVZ.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
DM Color s.r.o., IČ: 27477673, Libřice 31, 503 44 Libřice.
4. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění výběru
--5. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou známi
Poddodavatele nejsou známi.
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6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Nebylo použito.
7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud
k tomuto došlo
DNS byl zaveden.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podány prostřednictvím elektronického nástroje. Jiné prostředky nebyly použity.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střed zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střed zájmů
zjištěn
U žádné osoby, která se podílela na průběhu zadávacího řízení, nebyl zjištěn střed zájmů.
12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky, pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci
Povaha předmětu veřejné zakázky rozdělení na části neumožňuje.
13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3, pokud
není uveden v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
14. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádná nabídka nebyla z účasti na zadávacím řízení vyloučena.

V České Lípě dne 17. 3. 2020

Digitálně

Ing.
Ing. Pavel podepsal
Pavel Marek
Datum: 2020.03.17
Marek
10:25:48 +01'00'
…………………………..
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
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