PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
veřejné zakázky:

Rotava - Rekonstrukce KK CAS
1. Zadavatel:
Název
Sídlo
IČ
Statutární zástupce
Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava
00259551
Ing. Mgr. Miroslav Šůs, starosta
Služby
Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona
Podlimitní veřejná zakázka

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové
automobilové stříkačky z produkce národního, později státního podniku Karosa Vysoké Mýto vyrobené
na podvozkové části Tatra 815 PR2 6x6.
Konkrétní technické parametry včetně požadavků na technické zhodnocení vozidla jsou uvedeny
v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Technická specifikace). Dílčí plnění předmětu veřejné zakázky
není umožněno.
Veškeré prvky a součásti (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat, kromě požadavků zadavatele
uvedených v technické specifikaci a také požadavky ČSN a EN.
Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány ve vzorové kupní smlouvě,
která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:
- dopravy předmětu zakázky na místo plnění,
- předvedení funkčnosti předmětu zakázky,
- uvedení předmětu zakázky do provozu dle platných právních předpisů,
- provedení základního zaškolení obsluhy v rozsahu 1 hod. dvou osob kupujícího, při předání
vozidel, s ověřením funkčnosti vozu.
Veřejná zakázka nemá dílčí nezávislé části. Zájemce o plnění zakázky podává nabídku na celé
plnění veřejné zakázky.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě: 4.416.500,- Kč včetně DPH.
4. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena
Poř. č.
Obchodní jméno
účastníka
uchazeče
1

KOBIT spol. s r. o.

IČ

Nabídková cena bez
DPH

44792247

3.650.000,-

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.
6. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
Pořadové číslo
1

Obchodní jméno nebo název

IČ

KOBIT spol. s r. o.

44792247

Odůvodnění výběru dodavatele:
Jako základní a jediné hodnotící kritérium byla zadavatelem zvolena ve smyslu ust. § 114 odst. 2 zákona
ekonomická výhodnost nabídek, neboť nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu veřejné
zakázky. Vybraná společnost byla jedinou podanou nabídkou, předložila nejnižší nabídkovou cenu a
zároveň splnila všechny požadavky uvedené a stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, popř. v
kupní smlouvě.
7. Označení poddodavatelů
Číslo

Popis části veřejné
zakázky

Označení poddodavatele
(obchodní firma, IČ)

Výše
finančního
plnění v Kč
včetně DPH

Podíl v %

-

-

-

-

-

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem.
Nebylo použito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění.
Nebylo použito.
10.Odůvodnění použití zjednodušeného režimu.
Nebylo použito.
11.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému.
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
12.Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Zadavatel v tomto případě nebyl ze zákona povinen využít elektronických prostředků při podání
nabídky.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14.Odůvodnění nerozdělené nadlimitní VZ na části.
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ.
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
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V Rotavě dne 27. 9. 2018

Ing. Mgr. Miroslav ŠŮS, v. r.
starosta města
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