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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Život Plus, z. ú. 

IČO  04616685 

Adresa sídla Benešova 632, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 

Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele 

Ing. Radovan Hauk, ředitel  
email: reditel@zivotplus.cz, tel.: +420 603 177 758 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Pořízení stacionární technologie pro potřeby tísňové péče 

Název projektu Pořízení stacionární technologie pro potřeby tísňové péče 

Identifikační číslo projektu 013D311004102 

Druh a režim veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky 

 

Zadavatel tímto analogicky dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) předkládá tuto písemnou zprávu zadavatele. 

a) označení zadavatele: viz výše; 

předmět veřejné zakázky: 

Účelem výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku je pořízení stacionární technologie 

pro potřeby tísňové péče (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů). Předmětem veřejné zakázky je dodání stacionární technologie pro potřeby tísňové 

péče v počtu 100 ks. 

cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:  

1.890.000 Kč bez DPH 

b) použitý druh zadávacího řízení:  

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ mimo režim zadávacího řízení 

jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

c) označení účastníků zadávacího řízení: 

# Účastník 

1. 

DATASYS s.r.o., 

se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, 

IČO 61249157 
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2. 

Care Plus Service s.r.o., 

se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, 

IČO 07699867 

 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení: 

žádný účastník výběrového řízení nebyl vyloučen; 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru: 

▪ DATASYS s.r.o., se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, IČO 61249157 („Vybraný 

dodavatel“) 

Odůvodnění výběru: 

Vybraný dodavatel se na základě provedeného hodnocení umístil jako první v pořadí. Hodnocení 
bylo transparentně zaznamenáno ve vyhotovené zprávě o hodnocení nabídek ze dne 19. 4. 2022. 
Následně bylo u Vybraného dodavatele posuzováno splnění veškerých stanovených podmínek 
účasti ve výběrovém řízení, přičemž bylo konstatováno, že nabídka Vybraného dodavatele 
splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení.  

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi:  

z nabídky Vybraného dodavatele vyplývá, že pro plnění veřejné zakázky nebude Vybraný 
dodavatel využívat žádných poddodavatelů; 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita: 

není relevantní; 

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: 

není relevantní; 

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: 

není relevantní; 

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 

pokud k tomuto došlo: 

není relevantní; 

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: 

zadavatel byl oprávněn požadovat podání nabídek ve fyzické podobě z důvodu zadávání veřejné 
zakázky mimo režim ZZVZ; 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn: 

u žádné z osob nebyl zjištěn střed zájmů; 
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m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci: 

nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť jde 
o plnění, která spolu souvisí, tj. předmětem plnění je jeden funkční celek, s věcnou, místní 
a časovou souvislostí a zadavatel tedy nepovažoval rozdělení této veřejné zakázky za účelné 
a hospodárné;  

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 

ZZVZ, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci: 

není relevantní;  

 
Vyhotoveno dne 17. 5. 2022 
 
Život Plus, z. ú. 
 
 
 


