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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená dle ust. § 217 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(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
ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVACÍCH SLUŽEB A DOPLŃKOVÉHO PRODEJE PRO LOM
PRAHA s.p.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance LOM PRAHA
s.p., včetně zajištění provozu kantýny a doplňkových služeb v období od 1. 3. 2021 do
28.2.2023.
Ceny sjednané ve smlouvě

Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení nadlimitní.
Účastníci zadávacího řízení
1. Bohumil Čmerda
U Pošty 13, 250 69 Vodochody
IČ: 88666590
2. Eva Martínková
Odřepsy 50,
IČ: 07498322

3. BELGROUP s.r.o.
Prokopovo náměstí 193/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 24149756
4. MAMAHAM s.r.o.
Jaromírova 789/2, 128 00 Praha 2
IČ: 05547059
Účastníci vyloučení ze zadávacího řízení, vč. odůvodnění jejich vyloučení
2. Eva Martínková
Odřepsy 50,
IČ: 07498322
3. BELGROUP s.r.o.
Prokopovo náměstí 193/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 24149756
Nabídky účastníka č. 2 Eva Martínková a účastníka č. 3 BELGROUP s.r.o. nesplnily zadávací
podmínky a proto byli tito účastníci ze zadávacího řízení vyloučeni.
Účastník č. 2 Eva Martínková nepředložil přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Tabulka pro
nacenění denní nabídky obědů“. Nebyly naceněny všechny požadované dílčí ceny, chyběla
cena jídlo č. 3 masový pokrm a cena chlazeného jídla. U ostatních jídel byly ceny uvedené
včetně polévky, takže nebylo možné stanovit průměrnou cenu.
Účastník č. 3 BELGROUP s.r.o. předložil přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Tabulka pro
nacenění denní nabídky obědů“ až po uplynutí lhůty pro podání nabídky, takže ji zadavatel
nemohl akceptovat.
Dodavatelé, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelé,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, vč. odůvodnění jejich výběru
MAMAHAM s.r.o.
Jaromírova 789/2, 128 00 Praha 2
IČ: 05547059
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splnila
podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem i zadavatelem v zadávací
dokumentaci.
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
S ohledem na předmět veřejné zakázky nebylo rozdělení zakázky na části vhodné.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle ust. § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
nerelevantní

V Praze dne 23. 03. 2021
podepsal
Ing. Ivana Digitálně
Ing. Ivana Crhová
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