Písemná zpráva zadavatele
v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon) – zadání nadlimitní veřejné zakázky, otevřené řízení, na služby:

Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních
služeb města Žďár nad Sázavou 2020-2022
a) Zadavatel, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvách na veřejnou
zakázku
Zadavatel:
Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Zastoupené:
Mgr. Václavem Šerákem – ředitelem, statutárním zástupcem
Sídlo, adresa:
Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:
43379168
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na komplexní výrobu a dodávku stravy
pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou v letech 2020 –
2022. Cílem zadavatele je, v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistit stravování
pro uživatele služeb zadavatele a stravování pro zaměstnance zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí (v souladu s § 35 a § 101 zákona).
Celková cena na veřejnou zakázku – 1. část:
7 178 092,00 Kč vč. DPH (5 932 307,44 Kč bez DPH)
Celková cena na veřejnou zakázku – 2. část:
Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka k 2. části veřejné
zakázky, není žádný účastník 2. části zadávacího řízení. 2. část veřejné zakázky byla
v souladu s § 127 odst. 1) zákona zrušena.
Celková cena na veřejnou zakázku – 3. část:
8 432 300,00 Kč vč. DPH (6 968 842,98 Kč bez DPH)
Celková cena na veřejnou zakázku – 4. část:
878 700,00 Kč vč. DPH (726 198,35 Kč bez DPH)
b) Použitý druh zadávacího řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení veřejné zakázky dle § 56 zákona,
rozdělené na části v souladu s § 18, § 35 a § 101 zákona.
c) Účastníci zadávacího řízení
1., 3. a 4. část veřejné zakázky:
AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.r.o., Sázava 176, 592 11 Velká Losenice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO:
07006021
DIČ:
CZ07006021
2. část veřejné zakázky:
Není žádný účastník 2. části zadávacího řízení.

d) Vyloučení účastníci zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
/
e)

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
1., 3. a 4. část veřejné zakázky:
AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.r.o., Sázava 176, 592 11 Velká Losenice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO:
07006021
DIČ:
CZ07006021
Na základě skutečnosti, že v částech veřejné zakázky 1., 3. a 4. byla vždy podána pouze jedna
nabídka, tyto nabídky jediného účastníka zadávacího řízení splnily podmínky účasti
stanovené zadavatelem – kvalifikační předpoklady i požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách, rozhodl zadavatel, vždy bez provedení hodnocení, v souladu
s § 122 odst. 2) zákona, o výběru výše uvedeného dodavatele.

f)

Poddodavatelé dodavatele podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
1., 3. a 4. část veřejné zakázky:
AGRO SÁZAVA, a.s., IČO: 25328328

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byly-li použity
/
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
/
i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
/

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
/

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
/
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
/

m) Odůvodnění postupu zadavatele pokud nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části
(pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci)
/

n) Odůvodnění stanovení požadavku zadavatele na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3 zákona (pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci)
/

V Jihlavě

Ing. Jan
Toscher

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Toscher
Datum:
2020.05.18
06:30:57 +02'00'

.....................................................................
Ing. Jan Toscher
STAVONA Tender, spol. s r.o.

