PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond

SÍDLEM:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

48133981

ZASTOUPENÝ:

Mgr. Tomášem Kroupou, ředitelem Odboru legislativně právního
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP)
NA ROKY 2020-2023“
Č.j. SZIF/2019/0678960
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k zadávacímu řízení zadávanému v otevřeném
nadlimitním
řízení
s názvem
„DODÁVKA
OSOBNÍCH
OCHRANNÝCH
PRACOVNÍCH
PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023“, vedeném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č.
Z2019-034575 (dále jen „VZ“), vyhotovil tuto písemnou zprávu zadavatele:
I.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek OOPP pro Zadavatele formou
Rámcové kupní dohody v sortimentu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací
dokumentace po dobu 4 let.

II.

Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

III.

Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1: CANIS PLUS s.r.o., IČ 268 46 641, se sídlem U Skály 70/62, 725 26 Ostrava

IV.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
CANIS PLUS s.r.o., IČ 268 46 641, se sídlem U Skály 70/62, 725 26 Ostrava
Odůvodnění vyloučení:
Dodavatel CANIS PLUS s.r.o. byl vyloučen podle § 48 odst. 2 ZZVZ, neboť jeho nabídka
nesplňovala požadavky zadavatele vyjádřené v zadávacích podmínkách.

V.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Jediný účastník zadávacího řízení byl ze zadávacího řízení vyloučen a dle § 47 odst. 2 ZZVZ
tomuto účastníkovi zanikla účast v zadávacím řízení a v zadávacím řízení tak nezůstal žádný
účastník.
S ohledem na ustanovení § 127 odst. 1 ZZVZ tak došlo k naplnění důvodu pro zrušení
zadávacího řízení.

VI.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
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VII.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Plnění předmětu veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek a nelze ho rozdělit na více částí,
které by mohly být zadávány samostatně.

VIII.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.

V Praze dne 3. 12. 2019
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Mgr. Tomáš Kroupa
ředitel Odboru legislativně právního
otisk úředního razítka
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