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LOM/2022/ÚOL-3545

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
NÁJEM LETECKÝCH PŘILEB PRO PILOTY VRTULNÍKŮ A BRÝLÍ PRO NOČNÍ
VIDĚNÍ (NVG)
Předmět veřejné zakázky
Pronájem 14 ks přileb pro piloty (posádky) vrtulníků a 14 ks brýlí nočního vidění včetně
příslušné průvodní a provozní dokumentace v českém, případně anglickém jazyce, dále
dodávka speciálního nářadí pro přilby a brýle nočního vidění, sady náhradních dílů, zařízení
pro servisování brýlí a přileb, kontrolně měřící techniky pro brýle nočního vidění a zajištění
školení personálu v obsluze a údržbě.
Cena sjednaná ve smlouvě
105.000,- Kč bez DPH / měsíc
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení podle §53 zákona.
Účastníci zadávacího řízení
LOM PRAHA TRADE a.s.
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
LOM PRAHA TRADE a.s.
Odůvodnění:
V zadávacím řízení byl výše uvedený dodavatel jediným účastníkem a jeho podaná nabídka
splnila veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele stanovené ve výzvě k podání
nabídky a 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
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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