Písemná zpráva zadavatele
Zadavatel
Název zadavatele:

EG.D, a.s.

IČO:

28085400

Sídlo zadavatele:

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky:

Poskytování personálních služeb
Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace
s názvem „Systém kvalifikace – Poskytování personálních služeb“,
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020‐014725
Užší řízení s elektronickou aukcí dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) navazující na systém kvalifikace – „Systém kvalifikace
– Poskytování personálních služeb“

Ev. č. ve Věstníku veř. zakázek:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky podle
předmětu:

Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o
shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:
A

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služby, a to
zprostředkování zaměstnanců agenturou práce ve prospěch
zadavatele.

Předmět veřejné zakázky:

B

Cena sjednaná ve smlouvě:
227 658 600,- Kč bez DPH

Cena sjednaná ve smlouvě:

C

Použitý druh zadávacího řízení:

Druh zadávacího řízení:

Užší řízení s elektronickou aukcí dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) navazující na systém kvalifikace – „Systém kvalifikace
– Poskytování personálních služeb“

1

D

Označení účastníků zadávacího řízení:

č.

Obchodní název firmy
nebo název účastníka
zadávacího řízení

1.

Grafton Recruitment s.r.o.

2.

ManpowerGroup s.r.o.

3.

Trenkwalder a.s.

E

Sídlo/místo podnikání

IČO

Na poříčí 1079/3a, Nové Město,
110 00 Praha 1
Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1
Heřmanická 1648/5, Slezská
Ostrava, 710 00 Ostrava

62583344
41194659
25857011

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

F

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Obchodní název firmy nebo název
účastníka zadávacího řízení

Sídlo/místo podnikání

IČO

ManpowerGroup s.r.o.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

41194659

Výše uvedený dodavatel byl zadavatelem vybrán na základě hodnocení dle ekonomické výhodnosti
nabídek pro uzavření rámcové dohody na základě nejnižší nabídkové ceny a splnil veškeré požadavky
zákona i zadavatele.

G
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly‐li jiné prostředky použity:
Odůvodnění:

Nabídky byly podány elektronickými prostředky.

V Brně
podepsal
Ing. Eliška Digitálně
Ing. Eliška Hallová
2021.01.11
Hallová Datum:
11:50:59 +01'00'

_______________________________
EG.D, a.s.
Ing. Eliška Hallová
manažer veřejné zakázky
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