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1. Předmět veřejné zakázky
Dodávka přístroje analyzátoru koncentrace rozpuštěného vodíku, včetně dodávky kompletního
příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravy na místo plnění, instalace a zaškolení
obsluhy.
2. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Smlouva nebyla uzavřena.
3. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
4. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1: DENWEL, spol. s r. o., se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 25143689

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Účastník 1: DENWEL, spol. s r. o., se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ:
25143689
Při kontrole smlouvy byly zjištěny nepřípustné zásahy do textu, které jsou natolik významné, že jejich
akceptace by odporovala základní zásadě veřejných zakázek dle § 6 ZVZ a to rovnému zacházení
ve vztahu k dodavatelům. Takový zásah zadavatel musí považovat za nepřístupný. Z uvedeného důvodu
zadavatel dodavatele vylučuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a).

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
-----7. Označení poddodavatele/ů
-----8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Vybraný dodavatel nesplnil podmínky požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídka
vybraného dodavatele není v souladu se zadávacími podmínkami.
Při kontrole smlouvy byly zjištěny nepřípustné zásahy do textu, které jsou natolik významné, že jejich
akceptace by odporovala základní zásadě veřejných zakázek dle § 6 zákona a to rovnému zásahu ve
vztahu k dodavatelům. Takový zásah zadavatel musí považovat za nepřístupný.
Zadavatel zrušil předmětnou veřejnou zakázku v souladu s § 127 odst. 2, písm. b) zákona , kdy zanikne
účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Dodavatelům byla poskytnuta možnost podání nabídky pouze v elektronické podobě.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nejedná se o nadlimitní VZ.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78.
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