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:

Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025

evid. č. zakázky / druh:

Z2021 – 000205

/

nadlimitní zakázka v otevřeném řízení

Profil zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz/00000915
evid. č. zakázky zadavatele:

343/20/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 na dodávky je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním
dodavatelem (dále též jen „smlouva“) jejímž předmětem plnění jsou dodávky pneumatik pro
nákladní automobily v sedmi různých specifikacích jejich provedení, včetně zajištění
nákladních servisních služeb, spojených s výměnou pneumatik (asistenční služby výjezdu při
defektu pneumatik, součástí plnění dodavatele je rovněž uskladnění a odkup použitých
pneumatik, vše v souladu a dle požadavků zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci
předmětné zakázky a jejích nedílných přílohách.

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 řízení v otevřeném řízení.
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III.

Označení účastníka zadávacího řízení a jeho nabídkové ceny

NABÍDKA č. 1:
účastník:

„Společnost HS ČEPRO“

vedoucí společník
účastníka:

DEKONTA, a.s.,
IČO: 250 06 096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42
Stehelčeves

společník účastníka:

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.,
IČO: 150 53 865, se sídlem U Vodárny 137, Chrudim II,
537 01 Chrudim

datum a čas podání nabídky: . 3. 2020 v hod.

NABÍDKOVÉ CENY (v Kč, bez DPH)
„Společnost HS ČEPRO“
Dílčí nabídková cena – součet položek z položkového rozpočtu –
ceníku č.: 3, 8, 43, 45, 56, 75, 85, 167, 177, 180, 193, 218 a 227:
(výše nabídkové ceny pouze pro účely hodnocení nabídek dle
prvního dílčího kritéria)
Dílčí nabídková cena – součet ostatních položek z položkového
rozpočtu - ceníku:
(výše nabídkové ceny pouze pro účely hodnocení nabídek dle
prvního dílčího kritéria)

IV.

8.614,80 Kč

134.087,80 Kč

Označení vyloučení účastníků zadávacího řízení

Ze zadávacího řízení nebyl nikdo z výše uvedených účastníků vyloučen.

V.

Odůvodnění výběru dodavatele

Hodnotící komise zadavatele (dále též jen „komise“), konstatovala, že splňuje obchodní i
smluvní podmínky a splňuje také technické podmínky, vymezující předmět veřejné zakázky.
Komise dále konstatovala, že nabídka účastníka obsahuje všechny doklady ke splnění základní
a profesní způsobilosti i technické kvalifikace a účastník tak splňuje, z pohledu požadavků
zákona, kvalifikační předpoklady.
Z důvodu obdržení jediné, výše uvedené nabídky do předmětného zadávacího řízení, se
komise usnesla v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona, hodnocení dle prvního dílčího
hodnotícího kritéria neprovádět.
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Komise u hodnocení nabídky dle druhého hodnotícího kritéria stvrdila, že účastníkem
uvedené a popsané činnosti organizace havarijní služby (viz str. 38 až 48) jsou zcela dostačující
a
v souladu
s požadavky
zadavatele,
stanovenými
v čl.
4.1.2.
ZD.
Komise dále u hodnocení nabídky dle třetího dílčího hodnotícího kritéria komise
konstatovala, že účastníkem uvedený údaj o času dojezdu splňuje požadavek zadavatele pro
všechny kraje České republiky neboť účastník ve své nabídce uvedl hodnoty v rozmezí 60 –
120 minut.
Zadavatel dne 25. 3. 2021 následně rozhodl o nabídce č. 1 výše uvedeného účastníka tak, že je
pro něj nabídkou nejvhodnější.

VI.

Uzavření smlouvy

Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla zadavatelem přijata jako nejvhodnější, tj. se
společností „Společnost HS ČEPRO“ byla dne 31. 3. 2021 uzavřena smlouva, č. evid.
zadavatele: 052376, jenž byla dne 1. 4. 2021 uveřejněna v Registru smluv MV ČR pod ID
smlouvy: I4964319.

V Praze dne: 6. 4. 2021
Digitálně

Ing.
Ing. Pavel podepsal
Pavel Ševčík
Ševčík Datum: 2021.04.06
14:03:28 +02'00'

------------------------------------Ing. Pavel Ševčík,
administrátor zakázky a předseda hodnotící komise
Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.
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