Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Obnova nábytku ČPZP

Čl. 1. identifikační údaje zadavatele
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 70300 Ostrava – Vítkovice (dále i „ČPZP“),
IČO: 47672234.

Čl. 2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodávka interiérového kancelářského nábytku a židlí (dále i „nábytek“) pro
potřeby zadavatele v rozsahu dle požadavku zadavatele, dispozičního umístění nábytku, včetně
montáže a dopravy do místa plnění.

Čl. 3. Cena sjednaná ve smlouvě
0

Čl. 4. Zvolený druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení

Čl. 5. Identifikační údaje vybraného uchazeče
0

Čl. 6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
0

Čl. 7. Uvedení části veřejné zakázky plněná subdodavatelem
0

Čl. 8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

obchodní firma/název:

TOKA s.r.o.

sídlo:

Brno - Žabovřesky, Štursova 9/5, PSČ 61600

právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

25518526

Nabídková cena:

2784392 Kč bez DPH

obchodní firma/název:

Český nábytek a.s.

sídlo:

Chomutovická 1444/2, Praha 4 - Chodov, PSČ
149 00

právní forma:

akciová společnost

IČO:

26063395

Nabídková cena:

2674780 Kč bez DPH

obchodní firma/název:

ZK Design a.s.

sídlo:

Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

právní forma:

akciová společnost

IČO:

25864068

Nabídková cena

3381066 Kč bez DPH

obchodní firma/název:

FORM, spol. s r. o.

sídlo:

Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice

právní forma:

akciová společnost

IČO:

43964532

Nabídková cena:

3294147 Kč bez DPH

Čl. 9. Identifikace vyloučených zájemců/uchazečů vč. odůvodnění
K vyloučení žádného uchazeče nedošlo.

Čl. 10. Identifikace vyloučených zájemců, jež nebyli vyzvání
k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu vč.
odůvodnění
K vyloučení žádného uchazeče nedošlo.

Čl. 11. Odůvodnění vyloučení uchazeče pro mimořádně nízkou

nabídkovou cenu
Uchazeč podal nejvhodnější nabídku.

Čl. 12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
s uveřejněním či bez uveřejnění
Uvedené formy zadávacího řízení použity nebyly.

Čl. 13. Důvod zrušení zadávacího řízení
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím
řízení pokračovat /§ 84 odst. 2 písm. e) ZVZ/.

