
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
v souladu s ust. § 217 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Název veřejné zakázky:  Dodávka školního nábytku do ZŠ Chuchle 

Druh zadávacího řízení: VZMR (otevřená výzva)  

Předmět veřejné zakázky: Dodávky 

1 Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel: Základní škola Charloty Masarykové, Praha 5 – Velká 
Chuchle 

Právní forma: Příspěvková organizace  

Sídlo zadavatele: Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 

IČO: 70107251 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele: Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy 

2 Předmět veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka školního nábytku v podobě v podobě Katedry 
učitele, stůl učebny přírodních věd, žákovské židle, učitelské židle, vestavěné myčky a 
plynového kompletu, dále demonstračního stolu pro učitele na fyziku, demonstračního stolu 
učitele pro chemii a skříně do niky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. 
Vybraný účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli 
či třetí osobě při výkonu své činnosti ve výši min. 400.000 Kč. Vybraný účastník je povinen 
předat zadavateli doklad o tomto pojištění nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Pokud 
vybraný účastník neposkytne zadavateli součinnost dle předchozí věty, zadavatel s ním není 
povinen uzavřít smlouvu v rámci této veřejné zakázky. 
 
Zadavatel uvádí, že vybraný účastník s ohledem na to, že v důsledku plnění by mohlo dojít ke 
změně specifikace předmětu v důsledku změny rozměrů místa plnění, bude vybraný účastník 
povinen provést před dokončením dodávky zaměření skutečného stavu místa plnění a 
přizpůsobit dle skutečného stavu místa plnění parametry předmětu plnění. Bližší specifikace 
uvedena v příloze č. 4, tj. Návrh smlouvy. 
 
Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Jedná se o 
minimální technické požadavky zadavatele. 
 
Zadavatel informuje, že účastníci mohou podat pouze jednu nabídku do výběrového řízení.  
 



 

3 cena sjednaná ve smlouvě 

 
Smlouva byla uzavřena na sjednanou cenu bez DPH ve výši: 311.214,- Kč bez DPH 
 

4 zvolený druh zadávacího řízení 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
 

5 označení účastníků zadávacího řízení 
 

Pořadové 
číslo 

nabídky 
Název účastníka Sídlo účastníka IČO 

Cena v Kč 
bez DPH 

1 MY DVA holding a.s. 
Osadní 1053/28, Holešovice, 170 
00 Praha 7 25676059 355.790,- 

2 
LABOR - KOMPLET, 
s.r.o. 

Hlivická 416, 181 00 Praha 8 25781057 311.214,- 

3 Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 249/46, Karlín, 8600 
Praha 8 

28661133 357.270,- 

 

6 označení všech vyloučených účastníků zadávacího 
řízení s uvedením jejich vyloučení 
 
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyloučil žádného účastníka. 
 

7 označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva 
 

Název účastníka Sídlo účastníka IČO 
LABOR - KOMPLET, s.r.o. Hlivická 416, 181 00 Praha 8 25781057 

 

8 odůvodnění výběru dodavatele 
 
Na základě provedeného posouzení a hodnocení je jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána 
nabídka účastníka LABOR-KOMPLET, s.r.o., protože nabídka účastníka byla vyhodnocena 
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

9 označení poddodavatelů vybraného dodavatele 
 
Nejsou uvedeni poddodavatelé 
 

10 soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a 
následně přijatých opatření 
 
V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů. 



 

11 odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části 
 
Veřejná zakázka tvoří jeden ucelený celek, který nelze dělit na jednotlivé dílčí části. 
 
 


