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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Bulovka
Sídlem:
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
Zastoupený:
Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice
IČO:
00064211
(dále jen „zadavatel“)
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ:
pro zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 odst. 1 ZZVZ a k podání žádostí
o účast dle § 140 odst. 1 ZZVZ s názvem:
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO DODÁVKY POTRAVIN A NÁPOJŮ
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZVZZ), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ, vyhotovil
tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět zadávacího řízení:
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému na veřejné zakázky na dodávky potravin a
nápojů v nadlimitním řízení.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouvy budou uzavírány pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci DNS. Tyto smlouvy
budou uveřejněny v souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a ZZVZ. Výsledky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS budou
uveřejněny také v Oznámení o výsledcích zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.
Použitý druh zadávacího řízení:
Dynamický nákupní systém zavedený v zadávacím řízení, ve kterém zadavatel postupoval přiměřeně
podle pravidel pro užší řízení.
Níže uvedení účastníci podali žádost o účast v předmětném dynamickém nákupním systému do těchto
kategorií:
Kategorie č. 2 – Mléčné výrobky
Kategorie č. 3 – Masné výrobky
Kategorie č. 4 – Drůbeží a králičí maso
Kategorie č. 5 – Hovězí maso

Kategorie č. 6 – Vepřové maso
Kategorie č. 7 – Zvěřina a Jehněčí maso
Kategorie č. 9 – Vnitřnosti
Kategorie č. 12 – Mražená zelenina a ovoce

2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení
Obchodní firma nebo název / obchodní
MASI-CO s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Praha 7 - Bubeneč, Jana Zajíce 563/20, PSČ 17000
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
28402979
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3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení a
odůvodnění jejich vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
xxx
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
xxx
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
xxx
Odůvodnění vyloučení:

xxx

4. Identifikační údaje účastníků, kteří byli zařazeni do DNS, včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
MASI-CO s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Praha 7 - Bubeneč, Jana Zajíce 563/20, PSČ 17000
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
28402979
Zadavatel rozhodl o zařazení účastníka do dynamického
nákupního systému na základě výsledku posouzení
Odůvodnění výběru:
žádostí o účast, tj. souladu žádosti o účast s požadavky
zadavatele stanovenými v zadávacích podmínkách
5. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Dynamický nákupní systém byl rozdělen do 26 kategorií.

Digitálně
podepsal Mgr. Jan
Kvaček
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Mgr. Jan
Kvaček

Mgr. Jan Kvaček
ředitel nemocnice
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