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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
MONTÁŽ A KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH
ZAŘÍZENÍ A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ LOM PRAHA s.p.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provádění revizí, zkoušek a opravy hasicí techniky (hasicí
přístroje), revize provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jakož i kontrol
provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, kontrol a zkoušek zařízení
pro zásobování požární vodou (hydranty).
Cena sjednaná ve smlouvě
Jedná se o rámcovou dohodu
Maximální sjednaná cena ve smlouvě je 5.000.000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Účastníci zadávacího řízení
HASICÍ PŘÍSTROJE s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ 07525958
EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50, Hradiště, 350 02 Cheb
IČ 02142384
Safety-MT s.r.o.
Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČ 08242755

PYROSERVIS a.s.
Praha 9 - Libeň, Kolčavka 69/5, PSČ 19000
IČ 00570061
QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ 15058654
Účastníci vyloučení ze zadávacího řízení, vč. odůvodnění jejich vyloučení
nerelevantní
Dodavatelé, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodatelé, kteří
byli zařazeni do dynamického nákupního systému, vč. odůvodnění jejich výběru
EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50, Hradiště, 350 02 Cheb
IČ 02142384
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
nerelevantní
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
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