PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Město Kopřivnice

Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný – starosta města
00298077

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30
T815 6x6.1“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen “zákon”) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na služby zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájené zadavatelem uveřejněním výzvy k podání nabídek
v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona na profilu zadavatele, sepsal tuto písemnou zprávu.

1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1,
registrační značky 6T4 5311, rok výroby vozidla 2017.
Jedná se o opravu podvozku, opravu nástavby a přepravu nástavby.
Účelem zakázky je uvedení vozidla do stavu odpovídajícího době pořízení a opotřebení vozidla
(ujeto 3 587 km).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 50114100-8 - Opravy nákladních automobilů

1.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
4 121 250,- Kč bez DPH

2.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele,
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele:

2.1

Vybraný dodavatel:

THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička,
IČ: 46508147.
Smlouva uzavřena dne 22. 11. 2018.
Jelikož do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka, byla veřejná zakázka přidělena
vybranému dodavateli THT Polička, s.r.o. Nabídka výše uvedeného dodavatele odpovídala
požadavkům stanoveným zákonem a požadavkům zadavatele, a protože je uzavření smlouvy
s tímto dodavatelem pro zadavatele hospodárné, efektivní a účelné, byl tento dodavatel
zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy.
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2.1.1

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
3 696 617,00 Kč bez DPH,
4 472 907,00 Kč vč. 21 %-ní DPH.

2.2

Zadání části veřejné zakázky poddodavatelům – NE.

3.

Identifikační údaje všech účastníků ZŘ:
Číslo,
pod
kterým
byla
nabídka
doručena
1

4.

Obchodní firma
/název, jméno a
příjmení FO

Právní forma/u FO
rodné číslo nebo
datum narození

Společnost s ručením

THT Polička, s.r.o. omezeným

Účastníci ZŘ,
odůvodnění:

kteří

byli

vyloučeni

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u FO

IČ

Starohradská 316, 572 01 Polička

46508147

z účasti

v zadávacím

řízení,

včetně

Účastník ZŘ nebyl v rámci posuzování splnění kvalifikace, otevírání nabídek ani posuzování
splnění podmínek účasti vyloučen.

5.

Zdůvodnění podání nabídek v elektronické podobě:
V souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. c) zákona – nabídky byly podány prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK.

6.

Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona:
U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.

7.

Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu:
Bylo použito zjednodušené podlimitní řízení.

8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Ke zrušení zadávacího řízení nedošlo.

V Kopřivnici dne 10. 12. 2018

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Kopečný
Datum: 10.12.2018 16:08:03 +01:00

.......................................................
Ing. Miroslav Kopečný
starosta
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