Název dokumentu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel

ČEPRO, a.s.
se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice
IČO: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2341
Zastoupena:
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva
Kontejnerové zařízení pro výdej AdBlue na ČS EuroOil

Název zakázky
Ev. č. zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh ZŘ/VŘ

045/19/OCN

Ev. č. zadavatele

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

Čl. 1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude
upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na dodávky. Předmětem jednotlivých dílčích
zakázek je dodání a montáž kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue (kapaliny – chemicky vysoce
čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070).

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 (dále jen „zákon“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky.
Tato zakázka s názvem „Dodávky kontejnerů pro výdej AdBlue na ČS EuroOil“ je vypracována
a zadávána v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Čl. 3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1

Obchodní firma/ název// jméno a příjmení
Sídlo/Místo
pobytu

podnikání//

místo

GreenChem CZ s.r.o.

trvalého Pyšelská 2327/2 Chodov, Praha 4, 149 00

IČO:

03245632

DIČ:

CZ03245632

Právní forma

s.r.o.
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Čl. 4. Identifikační údaje všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení:
Žádný z účastníků tohoto zadávacího řízení nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.

Čl. 5.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva a uvedení ceny
sjednané ve smlouvě

Obchodní firma/ název// jméno a příjmení
Sídlo/Místo
pobytu

podnikání//

místo

GreenChem CZ s.r.o.

trvalého Pyšelská 2327/2 Chodov, Praha 4, 149 00

IČ:

03245632

DIČ:

CZ03245632

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Nabídková cena v Kč bez DPH

327 000,- Kč

Čl. 6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
6.1.

Nabídky podané na plnění této veřejné zakázky byly komisí hodnoceny podle hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti a způsobu hodnocení stanoveném v zadávací dokumentaci této veřejné
zakázky. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, a to v souladu s § 114 ZZVZ.
Nabídky byly hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.

6.2.

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

Poř. číslo
nabídky

Obchodní firma/název/
jméno a příjmení účastníka

účastníka

1.
6.3.

IČO/datum

Pořadí

Nabídková cena bez

narození
účastníka

GreenChem CZ s.r.o.

03245632

327 000,- Kč

1

Zadavatel se rozhodl uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky s účastníkem GreenChem CZ
s.r.o.., IČO 03245632.

Čl. 7. Označení poddodavatelů dodavatele s nejvhodnější nabídkou
Dle údajů z nabídky dodavatel hodlá pro plnění veřejné zakázky využít níže uvedené poddodavatele:
Obchodní firma/ název// jméno a příjmení

FlowMont s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání// místo trvalého pobytu

Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

24783722
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Čl. 8. Důvod použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídka byla přijímána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 ZZVZ., což odpovídá standardní
praxi zadavatele.

Čl. 9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Nebyl zjištěn střet zájmů.

Čl. 10. 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. 11. Důvod stanovení požadavku na prokázání obratu
Prokázání obratu nebylo požadováno.
V Praze dne 25. 6. 2019
Digitálně podepsal
Olga
Olga Kolářová
2019.06.25
Kolářová Datum:
14:57:44 +02'00'

----------------------------------------Olga Kolářová
Odbor centrálního nákupu
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