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FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU 

PRAHA 4 - KRČ 

________________________________________________________________________________ 

 

V Praze dne 27.12.2011 

        č. j. FTN-Ř-114/2011 

 

 

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE  

O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  

 

 

dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

 

Zadavatel: 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, 

IČ: 00064190 

 

Název veřejné zakázky:  

„Zajišťování  distribuce  elektřiny do FTNsP“ 

 

Evidenční číslo veřejné zakázky:  

FTN-Ř-114/2011 

 

Zadavatel vyzval dne 20.12.2011 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 34, 

zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) pod názvem „Zajišťování  

distribuce  elektřiny do FTNsP“  jediného zájemce a dodavatele PREdistribuce a.s. 

 

Zadavatel dále uvádí identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla hodnocena: 

 

PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516 

 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona  

 

rozhodl takto:  

 

Zadavatel tímto oznamuje , že zadal veřejnou zakázku uchazeči:  

PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516 

 

 

 

 

 

 

 



 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Veřejná zakázka byla přidělena uchazeči, který byl vyzván k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění jako jediný zájemce a dodavatel a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a 

zadávacími podmínkami splnil všechny podmínky. 

 

Podrobnosti související s posouzením nabídky jsou uvedeny v zápisu z jednání k předložené 

nabídce ze dne  27.12.2011. 

 

V souladu s ustanovením § 82 zákona Vás žádáme o předložení návrhu Smlouvy o 

zajištění distribuce elektřiny do FTNsP ve dvou stejnopisech dle podmínek výběrového 

řízení. 

 

 

 

Poučení:  Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze podat zdůvodněné námitky 

podle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Námitky 

musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč se rovněž může práva na 

podání námitek dle § 110 odst. 8 zákona vzdát.  

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, v.r. 

         ředitel 


