„Pronájem regálových systémů“

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 ev. č. Z2019-004200

Veřejná zakázka na dodávky
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Pronájem regálových systémů“
podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

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
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
tikovskyo@psp.cz
+420 257 174 501

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele na základě
uzavřené příkazní smlouvy č. 0362-12 a udělené plné moci (dále v textu 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
Zadavatel pro potřeby uložení svého knihovního fondu, který spravuje odbor Parlamentní knihovna a Archiv
Poslanecké sněmovny, si pronajal skladovací prostory na adrese: Nádražní 203, 250 64 Měšice, (okr. Prahavýchod), a to na dobu 6 let. Ukládání knihovního fondu v pronajatých prostorách je dočasné, do doby, než
zadavatel bude mít k dispozici trvalé prostory ke stejnému účelu. Aby v pronajatých prostorách bylo možné
knihovní fond ukládat, je třeba je vybavit vhodnými policovými regálovými systémy, které si zadavatel hodlá
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též pronajmout, a to na dobu shodnou s dobou nájmu skladovacích prostor.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pronájem policových regálových systémů dále uvedené
technické specifikace na období 6 let. Vybraný dodavatel dodá zadavateli požadované regálové systémy
včetně jejich dopravy a montáže v místě osazení a nejpozději ke dni skončení doby pronájmu provede jejich
zpětnou demontáž a odvoz. Zadavatel uhradí dopravu a montáž při dodání a zpětnou demontáž a odvoz při
ukončení nájmu. Za vlastní použití regálů bude zadavatel platit měsíční nájem.
2.1. Technická specifikace
Pronajaté prostory jsou situovány ve 2 objektech označených Objekt Q2 a objekt Q10. Do těchto prostor
požaduje zadavatel dodat v rámci pronájmu:
Objekt Q2
Kovový samostojný regál s nastavitelnými kovovými policemi, počet polic ve sloupci 7 ks, výška rámu 2 750
mm.
Police 400 x 550 mm nosnost 100 kg: 28 kusů
Police 400 x 850 mm, nosnost 100 kg: 7 kusů
Police 400 x 1000 mm nosnost 100 kg: 469 kusů
Police 700 x 550 mm nosnost 150 kg: 42 kusů
Police 700 x 1000 mm nosnost 150 kg: 1043 kusů
Rám 420 x 2750 mm vnitřní -> 62ks
Rám 420 x 2750 mm vnější -> 20ks
Rám 720 x 2750 mm vnitřní -> 134ks
Rám 720 x 2750 mm vnější -> 42ks
Koncové rámy zabezpečené pletivem proti vypadnutí zakládaných jednotek.
Celková kapacita 2 623 běžných úložných metrů
Objekt Q10
Kovový samostojný regál s nastavitelnými kovovými policemi, počet polic ve sloupci 7 ks, výška rámu 3 000
mm.
Police 400 x 550 mm nosnost 100 kg: 80 kusů
Police 400 x 700 mm, nosnost 100 kg: 16 kusů
Police 400 x 1000 mm nosnost 100 kg: 848 kusů
Police 700 x 1000 mm nosnost 150 kg: 1152 kusů
Rám 420 x 3000 mm vnitřní -> 99ks
Rám 420 x 3000 mm vnější -> 38ks
Rám 720 x 3000 mm vnitřní -> 126ks
Rám 720 x 3000 mm vnější -> 36ks
Koncové rámy zabezpečené pletivem proti vypadnutí zakládaných jednotek.
Počet běžných metrů: 3 207 běžných úložných metrů
Regály musí mít dostatečnou nosnost k přenesení zátěže uložení knihovního fondu při maximálním zaplnění
polic.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vybraného dodavatele činí 3.189.596 Kč bez DPH.
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Dodavatel nabídl v nabídce pro zadavatele výhodnější dobu splatnosti faktur (čl. VI. odst. 4 smlouvy: 30 dnů
ode dne doručení do místa sídla objednatele namísto 15 dnů).

4. Zvolený druh zadávacího řízení
otevřené, podlimitní režim

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

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
Ledárenská 386/25, 620 00 Brno
společnost s ručením omezeným
25300245

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:
IČ:

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
Ledárenská 386/25, 620 00 Brno
společnost s ručením omezeným
25300245

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka číslo 1, kterou podal účastník zadávacího řízení BEG BOHEMI, spol. s r.o., je jedinou nabídkou,
která současně nejlépe splňuje požadavky zadavatele.

8. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele
Zadavatel nestanovil žádné požadavky na využití poddodavatelů a dodavatel v 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 26.3.2019

Písemná zpráva zadavatele

podepsal
Ing. Eliška Digitálně
Ing. Eliška Kudělková
2019.03.26
Kudělková Datum:
13:09:02 +01'00'

Ing. Eliška Kudělková
zástupce zadavatele
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