PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1. Zadavatel
Zadavatel

Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

Horní Krnsko 180, 294 31 Krnsko

IČO:

48682161

(dále jen “Zadavatel”).
2. Veřejná zakázka
Zadavatelem bylo dne 14. 02. 2020 zahájeno otevřené řízení v podlimitním režimu na dodávky s názvem
„Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková
organizace II“, ev. č. Z2020-006260 (dále jen „Veřejná zakázka“).
3. Předmět Veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu –
propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a
pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb Zadavatele, včetně dopravy a plnění do
zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do nadzemního
zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků), který bude součástí dodávky. Pro zabezpečení
kontinuálních dodávek požadoval Zadavatel celkový objem zásobníku/zásobníků o celkovém objemu
minimálně 4,85 m3. Objem dodávek propanu bude činit celkem cca 25 tun za jeden rok.
Součástí plnění je též nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího dálkově monitorovat stav zásob
uskladněných v zásobnících.
Podmínky plnění byly podrobně vymezeny rovněž v Rámcové dohodě, jež tvořila součást Zadávací
dokumentace.
Vymezení předmětu Veřejné zakázky prostřednictvím CPV kódu:
09120000-6 Plynná paliva
09122100-1 Propan
4. Cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku:
Cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku činí 1.372.500,- Kč bez DPH.
5. Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka na dodávky v podlimitním režimu zadávaná otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

6. Seznam účastníků zadávacího řízení:
Poř. č.
dodavatele
1.

Dodavatel a jeho identifikace

PRIMAGAS s.r.o., IČO 47118008, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 14000

7. Seznam vyloučených účastníků
Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.

8. Údaje o uzavření smlouvy:
Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena s účastníkem č. 1, tj. PRIMAGAS s.r.o., IČO 47118008, se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 14000 (dále jen „Dodavatel č. 1“).
Odůvodnění:
V rámci výše uvedené Veřejné zakázky byla doručena nabídka jediného dodavatele, a to Dodavatele č. 1.
Jelikož Dodavatel č. 1, jenž podal tuto nabídku, splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení,
přistoupil zadavatel v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ, k vydání rozhodnutí o jeho výběru a následně rovněž
podpisu Rámcové dohody na Veřejnou zakázku.
9. Poddodavatelé:
Vybraný dodavatel nehodlá Veřejnou zakázku plnit prostřednictvím poddodavatelů.
10. Důvod nerozdělení veřejné zakázky na části:
Zadavatel pečlivě zvážil při formulaci předmětu Veřejné zakázky možnost jejího rozdělení na části a došel
k závěru, že pro takové rozdělení není důvod, a to především z důvodu povahy plnění. Předmětem
Veřejné zakázky jsou Dodávky, které bude schopen dodat jediný Dodavatel. Případná alternativa v podobě
rozdělení Veřejné zakázky na části a účasti více Dodavatelů by nebyla účelná z organizačních a
ekonomických důvodů. Ve svém důsledku by navíc mohla přinést výrazné zvýšení nákladů, a to nejen z
důvodu vyšší ceny, ale i v důsledku administrativní zátěže na straně Zadavatele s tím spojené.
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