UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.
134/2016 Sb.

„LFP – Úklid kampusu UniMeC“
Zadavatel:

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Dotčená součást:

Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo součásti:

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Zadavatel:

Univerzita Karlova, dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni,
IČO 00216208

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky na služby je pravidelný úklid
objektů nacházejících se v kampusu UniMeC na adrese alej Svobody
1655/76, Plzeň

Zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ.
Typ zakázky podle předmětu plnění:

Cena sjednaná ve smlouvě:

zakázka na služby

406 885,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc

b) Použitý druh zadávacího řízení
V případě veřejné zakázky se jedná o zjednodušené podlimitní řízení.
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c) Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma/název

IČO

Datum a čas
podání nabídky

1

ABY servis, s.r.o.

28984030

4. 5. 2022, 12:22

2

SKYCLEAN s.r.o.

04948220

5. 5. 2022, 8:12

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
Smlouva byla uzavřena s níže uvedeným dodavatelem:
SKYCLEAN s.r.o.
se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha
IČO: 04948220
Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídka výše uvedeného dodavatele splňuje v plném rozsahu kvalifikaci požadovanou
zadavatelem v zadávacích podmínkách a splňuje všechny zákonné požadavky. Nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)
Žádný z poddodavatelů dodavatele není zadavateli znám.
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Ani jeden z výše uvedených druhů zadávacích řízení nebyl použit.
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Výše uvedený druh zadávacího řízení nebyl použit.

UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Jiné než elektronické komunikační prostředky nebyly použity.
l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn.
m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmětem zakázky je poskytování komplexních
služeb úklidu.
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Zadavatel nevyužil ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ, odůvodnění tedy není dle ZZVZ nutné.
Ostatní informace
Průběh zadávacího řízení byl transparentní, zadavatel poskytl veškeré zadávací podmínky
a dodatečné informace k nim dodavatelům.
Kvalifikační kritéria, další požadavky zadavatele i hodnotící kritéria byla ve vztahu k předmětu
a rozsahu veřejné zakázky zvolena přiměřeně.
Při otevírání a hodnocení nabídek byly zachovány zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.
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