„Praní prádla pro gastronomická zařízení zadavatele“

Písemná zpráva zadavatele
zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“) pro

Veřejnou zakázku na služby
zadávanou podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon):

„Praní prádla pro gastronomická zařízení zadavatele“
podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele:

Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Česká republika - § 4 odst. 1 písm. a) zákona
organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1, Malá Strana, kód obce NUTS 500054
00006572
CZ00006572
bykaigw
Mgr. Jan Morávek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
Ing. Mgr. Naďa Formanová, ředitelka
odboru hospodářské správy
Ing. Mgr. Naďa Formanová
formanovan@psp.cz
+420 257 174 301

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele
na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 0362-12 a udělené plné moci (dále jen „zastupující zadavatel“).
Název:
S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:
25526171
DIČ:
CZ25526171
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Eliška Kudělková, jednatelka

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění praní prádla pro gastronomická zařízení zadavatele a služeb
souvisejících. Předmět plnění zahrnuje:
- praní restauračního prádla (ubrusy, banketové ubrusy, naprony, ubrousky, rautové sukně atd.)
- praní kuchařského prádla (rondony, kalhoty, zástěry, pláště, utěrky atd.)
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-

prádlo je bez označení úřadu (např. razítko), bez čipů
prádlo je ve vlastnictví zadavatele
mandlování, nebo žehlení a skládání uvedeného prádla
množství prádla nerovnoměrné dle provozu, celkem do 3.000 kg měsíčně
třídění prádla a jeho balení pro přepravu dle jednotlivých sběrných míst
svoz špinavého prádla 2x týdně (úterý a čtvrtek), v časovém intervalu 7,00 hod. – 9,30 hod.
rozvoz čistého prádla ve stejném intervalu (úterý, čtvrtek), stejný časový interval
svoz a rozvoz prádla ze tří sběrných míst
rozvoz a svoz prádla prostředkem, který projede průjezdem do hospodářského dvora, viz
dokument s rozměry dvora
drobné krejčovské opravy prádla (přišití knoflíků, oprava díry apod.)
zvláštní technologie údržby prádla s teflonovým vláknem (část ubrusů a napronů), nesmí být
používána aviváž)

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vybraného dodavatele činí 15 Kč bez DPH za 1 kg prádla.

4. Zvolený druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení

5. Identifikační údaje účastníků řízení
Nabídka číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

PRONETO s.r.o.
Jílovská 433/5, 142 00 Praha 4 - Lhotka
společnost s ručením omezeným
48534757

Nabídka číslo 2:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Pramaz, s.r.o.
Smetanova 277, 261 01 Příbram III
společnost s ručením omezeným
27065421

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
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IČ:

48534757

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka číslo 1, kterou podal účastník zadávacího řízení PRONETO s.r.o., nejlépe splňuje požadavky
zadavatele a byla předložena s nejnižší nabídkovou cenou.

8. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele
Zadavatel nepožadoval identifikační údaje poddodavatelů. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce žádné
poddodavatele nespecifikoval.

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmu zjištěn
U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.
V Brně dne 17.10.2018

Ing. Eliška Kudělková
zástupce zadavatele
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