název dokumentu:

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zadavatel:

ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupena:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023

evid. č. zakázky:

Z2018 - 006553 - nadlimitní otevřené řízení
Profil zadavatele E-ZAK: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000848

evid. č. zakázky zadavatele:

044/19/OCN

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“).
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (smlouvy o poskytování služby)
s více dodavateli v délce trvání 4 (slovy: čtyř) kalendářních let, jež bude upravovat rozsah
působnosti a podmínky, týkající se zadání jednotlivých dílčích zakázek na služby zadavatelem
postupem uvedeným v rámcové dohodě, přičemž předmět dílčích zakázek bude spočívat
v provedení činností shrnutých pod názvem „Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019
- 2023“ rozdělených do čtyř hlavních oblastí: zaměřování pro projektovou a předrealizační
činnost zadavatele, zaměřování realizovaných „akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů a
produktovodní sítě zadavatele a zaměřování areálů čerpacích stanic zadavatele
II. 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 veřejnou zakázku na služby, zadávanou
v nadlimitním otevřeném řízení
III.Označení účastníků zadávacího řízení
nabídka č. 1:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

GEODÉZIE – TOPOS a.s.
Pulická 377, 518 01 Dobruška
25278878 / CZ25278878
6. 4. 2019 v 11´20 hod.
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nabídka č. 2:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

Hrdlička spol. s r.o.
nám. 9. května 45, 26601 Tetín
18601227 / CZ18601227
10. 4. 2019 v 10´53 hod.

nabídka č. 3:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

GEOVIA s.r.o.
Židovice 128, PSČ 41183
27276554 / CZ27276554
11. 4. 2019 v 12´28 hod.

nabídka č. 4:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

ARITMET s.r.o.
Gutova 2134/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
27951529 / CZ27951529
10. 4. 2019 v 18´25 hod.

nabídka č. 5:
účastník:

se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

„Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.,
GEOŠRAFO, s.r.o.“
vedoucí společník Sdružení: Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.,
Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové
45536058 / CZ45536058
11. 4. 2019 v 10´53 hod.

IV. Označení vyloučení účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl žádný z výše uvedených účastníků vyloučen.
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V. Pořadí nabídek na základě hodnocení a posouzení
Jelikož se jedná o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s více účastníky, zadavatelem
pověřená hodnotící komise (dále též jen „hodnotící komise“) hodnocení nabídek dle § 114
zákona neprováděla.
U všech podaných nabídek hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek účasti dle
požadavků zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, přičemž
hodnotící komise neshledala neúplnost dokladů, jimiž jednotliví účastníci zadávacího řízení
prokazovali splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
Z posouzení všech nabídek, tj. nabídky č. 1, nabídky č. 2, nabídky č. 3, nabídky č. 4 a
nabídky č. 5 byl proveden zápis ve formě Výsledku posouzení splnění podmínek účasti.
VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a celkového posouzení nabídek těchto
účastníků, nabídky zcela vyhověly zákonným požadavkům i požadavkům zadavatele,
stanovených v zadávacích podmínkách, v jejichž souladu se zadavatel rozhodl uzavřít
rámcovou dohodu, vztahující se k předmětu zakázky, se všemi výše uvedenými účastníky.
Zadavatel tak rozhodl dne 24. 4. 2019, že nabídky č. 1 až č. 5 jsou nabídkami
nejvhodnějšími.

VII.

Uzavření rámcových dohod

S účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky byly posouzeny hodnotící komisí jako
nejvhodnější, tj. :

-

se společností GEODÉZIE – TOPOS a.s. se sídlem Pulická 377, 518 01 Dobruška,
IČO: 25278878, byla dne 17. 6. 2019 uzavřena smlouva o poskytování služby
(rámcová dohoda), č. evid. zadavatele: 048243;

-

se společností Hrdlička spol. s r.o. se sídlem nám. 9. května 45, 26601 Tetín, IČO:
18601227, byla dne 17. 6. 2019 uzavřena smlouva o poskytování služby (rámcová
dohoda), č. evid. zadavatele: 048244;

-

se společností GEOVIA s.r.o. se sídlem Židovice 128, PSČ 41183, IČO: 27276554,
byla dne 17. 6. 2019 uzavřena smlouva o poskytování služby (rámcová dohoda), č.
evid. zadavatele: 048245;

-

se společností ARITMET s.r.o. se sídlem Gutova 2134/26, Strašnice, 100 00 Praha
10, IČO: 27951529, byla dne 25. 6. 2019 uzavřena smlouva o poskytování služby
(rámcová dohoda), č. evid. zadavatele: 048246;
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-

s účastníkem „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., GEOŠRAFO,
s.r.o.“, vedoucí společník sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., se sídlem
Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058,
byla dne 17. 6. 2019 uzavřena smlouva o poskytování služby (rámcová dohoda), č.
evid. zadavatele: 048247.

V Praze dne: 15. 7. 2019

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
Datum: 2019.07.15
Ševčík
14:12:11 +02'00'

------------------------------------Ing. Pavel Ševčík
Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.
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