PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČO:
Zastoupen:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:

SOTES Sokolov spol. s r.o. – Dodávka vozidel pro
svoz odpadu
SOTES Sokolov spol. s r.o.
Chebská 1939, 356 01 Sokolov
25248758
Ing. Vlastimilem Raizerem, jednatelem
veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602
00 Brno, IČO: 26298163

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:

8.697.000,- Kč
1.826.370,- Kč
10.523.370,- Kč

Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadov
é číslo
1
2

Identifikační údaje účastníka
TRUCK TRADE spol. s r.o.,
Evropská 677, 664 42 Modřice
PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o.,
Ladova 317/1, Hejčín, 779 00
Olomouc

IČO

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

60717602

18. 4. 2019

13:28

28625528

23. 4. 2019

17:44

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně
odůvodnění jejich výběru:
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Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

TRUCK TRADE spol. s.r.o.,
Evropská 677, 664 42 Modřice,
60717602

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114
zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria a to
podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100%.
Hodnotící komise nebo zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Hodnotící komise nebo zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla být
hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník
zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
Konečné pořadí nabídek:
Nabídková cena bez
DPH

Pořadí

TRUCK TRADE spol. s r.o.

8.697.000,- Kč

1.

PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o.

8.774.000,- Kč

2.

Účastník

Hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku určila nabídku účastníka TRUCK TRADE spol.
s r.o., Evropská 677, 664 42 Modřice, IČ: 60717602, která je pro zadavatele ekonomicky
nejvhodnější a splňuje veškeré podmínky zadávacího řízení.

Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou
zadavateli známi:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita:
Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo zadavatelem použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo zadavatelem použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Zjednodušený režim nebyl zadavatelem použit.
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Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebyly použity jiné komunikační prostředky než elektronické.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona:
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona.
V Brně, dne 31. 7. 2019

Jan
Ševčík

Digitálně podepsal
Jan Ševčík
Datum: 2019.07.31
11:39:14 +02'00'

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Zástupce zadavatele
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