Název dokumentu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel

ČEPRO, a.s.
se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice
IČ: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2341
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot –
methylesteru mastných kyselin
Z2018-009793

Název zakázky
Ev. č. zakázky
Druh ZŘ/VŘ
Ev. č. zadavatele

Nadlimitní otevřené
085/18/OCN

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Čl. 1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody s více dodavateli. Rámcová dohoda
upravuje veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod
názvem „Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin“.

Čl. 2. Zvolený druh zadávacího řízení
Dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení se jedná o zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky,
zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení.

Čl. 3. Označení účastníků zadávacího řízení
NABÍDKA č. 1
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Místo podnikání / místo trvalého pobytu
IČ:
DIČ:
Právní forma:

PREOL, a.s.
Terezínská 1214, 410 02 Lovosice
26311208
CZ26311208
akciová společnost

NABÍDKA č. 2
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Místo podnikání / místo trvalého pobytu
IČ:
DIČ:
Právní forma:

Primagra, a.s.
Milín, Nádražní 310, PSČ 26231
45148155
CZ45148155
akciová společnost
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NABÍDKA č. 3
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Místo podnikání / místo trvalého pobytu
IČ:
DIČ:
Právní forma:
NABÍDKA č. 4
Obchodní firma / název / jméno a příjmení

MEROCO, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov 920 41
35775203
SK2021532843
akciová společnost

IČ:
DIČ:
Právní forma:

Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Žukovova 1658/27a, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem
24148032
CZ24148032
akciová společnost

NABÍDKA č. 5
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Místo podnikání / místo trvalého pobytu
IČ:
DIČ:
Právní forma:

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670
27597075
CZ27597075
společnost s ručením omezeným

NABÍDKA č. 6
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Místo podnikání / místo trvalého pobytu
IČ:
DIČ:
Právní forma:

BAMONAFT a.s.
Moravská Ostrava 3342, 702 00 Ostrava
28822765
CZ28822765
akciová společnost

Místo podnikání / místo trvalého pobytu

Čl. 4. Hodnocení nabídek a jeho výsledek
4.1.

Na základě hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky bylo komisí stanoveno
celkové pořadí jednotlivých účastníků následovně:
pořadí dle
výše
nabídkové
ceny

účastník:

1
2
3
4
5
6

Glencore Agriculture Czech s.r.o.
BAMONAFT a.s.
Primagra, a.s.
PREOL, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
MEROCO, a.s.

identifikace
účastníka:

nabídková cena ve
formátu IP, dosazená
do vzorce dle
odstavce 7.1.1 písm.
b) ZD v USD/t

čís lo nabídky
účastníka:

24148032
28822765
45148155
26311208
27597075
35775203

150
150
200
200
230
250

4
6
2
1
5
3
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Čl. 5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Zadavatel byla se všemi účastníky, uvedenými v bodě 4.1 uzavřena rámcová dohody s více účastníky.

Čl. 6. Označení poddodavatelů dodavatele, s nimiž je uzavřena smlouva
Dle údajů z jeho nabídek žádný z účastníků nehodlá pro plnění veřejné zakázky využít níže uvedené
poddodavatele.

Čl. 7. Důvod použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídka byla přijímána pouze v listinné podobě v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 ZZVZ., což
odpovídá dosavadní standardní praxi zadavatele.

Čl. 8. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Nebyl zjištěn střet zájmů.

Čl. 9. Důvod nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části vzhledem k charakteru předmětu veřejné
zakázky. Předmět veřejné zakázky má takový rozsah, že umožňuje účast malých a středních podniků i bez
dalšího dělení. Zároveň se jedná o plnění spolu věcně související, kdy předmět veřejné zakázky tvoří
celek.

Čl. 10. Důvod stanovení požadavku na prokázání obratu
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.

V Praze dne

Milan Trnka

Digitálně podepsal Milan Trnka
Datum: 2018.11.22 09:44:15
+01'00'

Oddělení centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.
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