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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená dle ust. § 217 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele
LOM PRAHA s.p.
sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice, PSČ 108 00
IČ 00000515, DIČ CZ00000515
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Název veřejné zakázky
MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50
část 1
modernizace lakovny v hale H50 – vzduchotechnika
část 3
modernizace lakovny v hale H50 – stavební práce
Předmět veřejné zakázky
část 1
Předmětem této části veřejné zakázky je úprava vzduchotechniky v lakovacím prostoru pro
zajištění zvýšeného cirkulačního větrání a hygienicky nezávadného prostředí na upravovaném
pracovišti pro nanášení nátěrových hmot v objektu H50 na pracovišti Zadavatele,
Mladoboleslavská 1093, Praha 9 – Kbely, zhotovená podle projektové dokumentace.
část 3
Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce, a to zhotovení dvou nových
betonových kanálů odvodu vzduchu, malování stěn lakovny a rekonstrukce sociálního zařízení
a umývárny pro dva pracovníky.
Cena sjednaná ve smlouvě
nerelevantní
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona.

Účastníci zadávacího řízení
část 1
PROFI KLIMA solution s.r.o.
Nademlejnská 1069/24,
Praha 9 - Hloubětín, PSČ198 00,
IČ: 06120059.
část 3
nerelevantní
Účastníci vyloučení ze zadávacího řízení, vč. odůvodnění jejich vyloučení
část 1
PROFI KLIMA solution s.r.o.
Nademlejnská 1069/24, Praha 9 - Hloubětín, PSČ198 00,
IČ: 06120059.
Zadavatel dne 6. 12. 2018 vyzval účastníka zadávacího řízení dle § 122 odst. 3 zákona
k předložení dokladů k prokázání kvalifikace, a to:
1. Výpis z evidence rejstříku trestů FO;
2. Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.
Dále nebyly zadavatelem zjištěny v evidenci skutečných majitelů údaje vyžadované zákonem
dle § 122 odst. 4, a proto byl účastník zadávacího řízení dle § 122 odst. 5 rovněž vyzván
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Dne 13. 12. 2018 byl účastník zadávacího řízení opětovně vyzván k předložení výše uvedených
dokumentů.
Účastník zadávacího řízení nedoložil výše požadované dokumenty a místo toho dne 18. 12. 2018
sdělil prostřednictvím e-mailu, že zakázku „Modernizaci lakovny v hale H50 – část 1
(vzduchotechnika)“ nebude realizovat. Na základě daných skutečností zadavatel dle § 48 odst.
2 písm. a) zákona rozhodl o jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
část 3
nerelevantní

Dodavatelé, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodatelé, kteří
byli zařazeni do dynamického nákupního systému, vč. odůvodnění jejich výběru
nerelevantní
Poddodavatelé dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
nerelevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
nerelevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
nerelevantní
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
nerelevantní
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
část 1
Zadavatel rozhodl o vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení na základě § 48 odst. 2
písm. a) zákona. V souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona je zadavatel povinen zadávací řízení
zrušit, pokud v řízení není žádný účastník.
část 3
Zadavatel neobdržel na část 3 veřejné zakázky žádnou nabídku. V zadávacím řízení, pro tuto
část veřejné zakázky, tedy nebyl žádný účastník. V souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona je
zadavatel povinen zadávací řízení zrušit, pokud v řízení není žádný účastník.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
nerelevantní
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
nerelevantní
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
nerelevantní

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle ust. § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
nerelevantní
Digitálně podepsal Ing.
Andrea Počárovská
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