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:

Nákup nové lokomotivy a nákup komplexně modernizované
lokomotivy pro sklady PHL ČEPRO, a.s. Střelice a Loukov

evid. č. zakázky:

Z2019 - 011670 (nadlimitní otevřené řízení)
https://zakazky.ceproas.cz/vz00000856

evid. č. zakázky zadavatele:

075/19/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 smluvního vztahu s jedním dodavatelem (dále též
jen „smlouva“), jehož předmětem plnění je dodávka dvou lokomotiv: dodávka nové
lokomotivy pro sklad PHL ČEPRO, a.s. Střelice a komplexně modernizované lokomotivy pro
sklad ČEPRO, a.s. Loukov.
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 dodávky, zadávanou
v nadlimitním otevřeném řízení.
III.Označení účastníka zadávacího řízení
NABÍDKA č. 1:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

CZ LOKO, a.s.
Semanínská 580, 560 02 České Třebová
61172131 / CZ61172131
20. 5. 2019 v 13´00 hod.
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IV. Označení vyloučení účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl výše uvedený účastník vyloučen.
V. Odůvodnění výběru nabídky
V rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky hodnotící komise, v souladu s ust. 122 odst. 2
zákona hodnocení podaných nabídek, z důvodu obdržení jediné nabídky výše uvedeného
účastníka neprováděla, avšak vzhledem k výši plánovaných finančních prostředků zadavatele
na realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky a s ohledem na plnění svých obchodních
priorit, rozhodl zadavatel o jediné obdržené nabídce tak, že je pro něj nabídkou nejvhodnější:
účastník / dodavatel:

CZ LOKO, a.s.

se sídlem:

Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: / DIČ:

61672131 / CZ61672131

dílčí nabídková cena: (Část
I)
(Kč, bez DPH)
dílčí nabídková cena: (Část
II) (Kč, bez DPH)
Celková nabídková cena:
(v Kč, bez DPH)

21.991.000,31.573.000,53.564.000,-

VI. Uzavření kupních smluv
Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla zadavatelem přijata jako nejvhodnější, tj. se
společností CZ LOKO, a.s.. se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, IČO:
61672131, byly dne 31. 7. 2019 uzavřeny kupní smlouvy na obě části zakázky, tj. Části I –
„Nákup nové lokomotivy pro sklad PHL ČEPRO, a.s. Střelice“ a Části II - „Nákup
komplexně modernizované lokomotivy pro sklad PHL ČEPRO, a.s. Loukov“ č. evid.
zadavatele: 048522 a 048523.

V Praze dne: 1. 8. 2019
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
Datum: 2019.08.01
Ševčík
11:53:33 +02'00'

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