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LOM/2019/ÚSLZ-4443

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
VÝMĚNA VÝPLNĚ PROSKLENÉ PLOCHY V HALE H53
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výměna výplně prosklené plochy severní obvodové stěny obj.
č. 306 (hangár H53) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti Praha – Kbely.
Cena sjednaná ve smlouvě
Sjednaná cena ve smlouvě činní 1.491.569,64 Kč bez DPH.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona.
Účastníci zadávacího řízení
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
IČ: 259 68 203
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
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
IČ: 259 68 203
Nabídka dodavatele byla nabídkou jedinou. Dodavatel splnil všechny podmínky zadávacího řízení
stanovené zadavatelem i zákonem.

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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