Pardubický kraj
Krajský úřad
čj. KrÚ 46461/2018

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

I. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Název veřejné zakázky:
Gymnázium Hlinsko – dodávka pomůcek pro
odborné učebny a laboratoře
Identifikační údaje o zadavateli:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11, Pardubice
IČO: 708 92 822
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:
otevřené řízení
II. Předmět veřejné zakázky
Dodávka pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů pro projekt realizovaný v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Gymnázium
Hlinsko – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.
III. Cena sjednaná ve smlouvě
Cena sjednaná ve smlouvě činí 1 068 967,24 Kč vč. DPH.
IV. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1: O. K. SERVIS BioPro s. r. o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 – Horní
Počernice, IČO: 629 14 511
Účastník 2: AV MEDIA a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČO: 481 08 375
V. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
VI. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější (hodnocení dle
nejnižší nabídkové ceny), je společnost AV MEDIA a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10,
IČO: 481 08 375.
VII. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
VIII. Odůvodnění dle § 217 písm. m) zákona
Předmět veřejné zakázky nebyl vhodný pro dělení na části.

IX. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval kritérium ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.
V Pardubicích dne 27. 6. 2018

v z. Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu

