PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
k podlimitní veřejné zakázce na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Dodávka a montáž bateriového úložiště
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Zadavatel:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Centrum energetických a environmentálních technologií
Výzkumné energetické centrum
Sídlo:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Oprávněná osoba:
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
IČO:
619 89 100
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka a montáž bateriového úložiště za podmínek uvedených
v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena bez DPH
5 390 000,00 Kč
DPH
1 131 900,00 Kč
Cena včetně DPH
6 521 900,00 Kč
b) použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na dodávky.
c) označení účastníků zadávacího řízení
IBG Česko s.r.o., V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 266 83 229
d) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
IBG Česko s.r.o., V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 266 83 229
f) označení poddodavatelů
Plnění pomocí třetích osob dodavatel nepředpokládá.
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebylo použito.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
---------k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
---------l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl–li střet zájmů
zjištěn
---------m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
---------n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
----------

V Ostravě

Vyhotoveno dne 1. 3. 2021

