PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), a
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce Operačního programu životní prostředí, s názvem

„Pořízení techniky na snížení prašnosti“
v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí s názvem „Vintířov Pořízení techniky na snížení prašnosti“
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:

Obec Vintířov
Vintířov 62, 357 44 Vintířov
Jiří Ošecký, starosta
00259641
CZ00259641

Osoba zastupující zadavatele (kontaktní adresa)
Obchodní firma:
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo:
Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:
25597001
DIČ:
CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Zikmundová
Telefon, fax:
+ 420 731 166 078, + 420 515 917 660
E-mail:
zikmundova@grantikacs.com
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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Jméno:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:

II.

Obec Vintířov
Vintířov 62, 357 44 Vintířov
Jiří Ošecký, starosta
00259641
CZ00259641

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného vozu, který umožní
úklid zpevněných cest v obci Vintířov za účelem snížení prašnosti a převedení vlastnického práva ke zboží
na zadavatele. Předmět zakázky bude vybaven mj. zametacími kartáči se zásobníkem na smetky a bude
umožňovat skrápění komunikace.

III.

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.899.000,- Kč bez DPH

IV.

ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zjednodušené podlimitní řízení dle ZVZ.

V.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE
Zadavatel v návaznosti na závěry učiněné hodnotící komisí vybral níže uvedeného uchazeče:

VI.

Pořadové číslo nabídky
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Obchodní firma

Unikont Group s.r.o.

Sídlo

Služeb 609, 108 00 Praha 10

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

411 93 113

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Dne 6. 3. 2013 bylo elektronickým odesláním výzvy k podání nabídek v souladu s ustanovením § 26 odst.
1 písm. b) ZVZ (dále jen „výzva“) zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené podlimitní
veřejné zakázce.
V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 4) výzvy měly být nabídky do tohoto zadávacího řízení doručeny na
adresu sídla spol. GRANTIKA České spořitelny, a.s., tj. Jánská 448/10, 602 00 Brno, která zadavatele
v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 151 ZVZ zastupuje, a to nejpozději 25. 3. 2013 do 10:00
hod. V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 nabídky.
Dne 25. 3. 2013 provedla zadavatelem ustanovená a pověřená komise pro otevírání obálek s nabídkami
v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 ZVZ otevření 3 doručených nabídek. Po provedení kontroly nabídek
dle ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ komise pro otevírání obálek s nabídkami konstatovala, že nabídky všech
uchazečů splňují náležitosti dle ust. § 71 odst. 9 ZVZ.
Dne 27. 3. 2013 proběhlo v rámci zadávacího řízení ke shora označené podlimitní veřejné zakázce první
jednání hodnotící komise (dále jen „komise“) ustanovené zadavatelem k posouzení prokázání kvalifikace
dodavatelů dle ustanovení § 59 ZVZ a k posouzení a hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 76 a
násl. ZVZ.
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Při posuzování prokázání splnění kvalifikace dospěla komise k závěru, že všichni uchazeči prokázali
splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách v souladu se ZVZ
v plném rozsahu.
Komise v rámci samotného posouzení nabídek uchazečů dospěla k závěru, že nabídky všech uchazečů
obsahují nejasné informace a v souladu s ust. § 76 odst. 3 ZVZ se komise rozhodla požádat všechny
uchazeče o vysvětlení nabídky. Písemné vysvětlení nabídky mohli jednotliví uchazeči doručit buď
v elektronické podobě na emailovou adresu zikmundova@grantikacs.com, nebo v listinné podobě na
adresu GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno (k rukám Mgr. Jany Zikmundové), a
to nejpozději 5. 3. 2013 do 13:00 hod.
Na svém druhém jednání konaném dne 9. 4. 2013 komise provedla posouzení vysvětlení nabídek
jednotlivých uchazečů. Komise se dále zabývala otázkou, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku
podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ a taktéž komise posoudila v souladu s ust. § 77 ZVZ výši nabídkové
ceny ve vztahu k předmětu zakázky.
Na základě provedeného posouzení dospěla komise k jednomyslnému závěru, že v nabídkách všech tří
uchazečů jsou splněny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách
v plném rozsahu. Komise dále konstatovala, že žádný z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku podle §
22 odst. 1 písm. d) ZVZ. Komise dále posuzovala v souladu s ustanovením § 77 ZVZ výši nabídkové ceny
jednotlivých uchazečů ve vztahu k předmětu zakázky. Komise dospěla k závěru, že nabídka žádného
z uchazečů mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje.
Následně komise v souladu s ust. § 79 odst. 1 ZVZ ve spojení s ustanovením čl. VII. výzvy provedla
hodnocení nabídek uchazečů Lokotech s.r.o., Unikont Group s.r.o. a M-car WEST s.r.o. dle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky podle dílčích hodnotících kritérií s vahami:
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH s váhou 80 %, Délka záruční doby v měsících s váhou 10 % a Cena 1
hodiny práce servisního technika v Kč bez DPH s váhou 10 %.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

Lokotech s.r.o.

Sídlo

Nám. Republiky čp. 376/4, 435 11 Lom u Mostu

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

273 59 883

Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

Unikont Group s.r.o.

Sídlo

Služeb 609, 108 00 Praha 10

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

411 93 113

Pořadové číslo nabídky

3

Obchodní firma

M-car WEST s.r.o.

Sídlo

Hřbitovní 1269/37, 312 16 Plzeň

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

250 20 901
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V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 ZVZ stanovila komise pořadí nabídek podle dílčích hodnotících
kritérií a jejich vah. Pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky:

Nabídková
cena celkem
v Kč bez DPH

Vážená
bodová
hodnota

Délka
záruční
doby v
měsících

Vážená
bodová
hodnota

Cena 1
hodiny
práce
servisního
technika
v Kč bez
DPH

Lokotech
s.r.o.

2.999.000,- Kč

77,33

24

9,6

490,- Kč

9,18

96,12

2. – 3.

Unikont
Group
s.r.o.

2.899.000,- Kč

80,00

25

10,0

450,- Kč

10,0

100

1.

M-car
WEST s.r.o.

2.999.000,- Kč

77,33

24

9,6

490,- Kč

9,18

96,12

2. – 3.

Uchazeč

Vážená
bodová
hodnota

Součet
vážených
bodových
hodnot

Pořadí
nabídek

Na základě výše uvedeného doporučila komise zadavateli vybrat nabídku s pořadovým číslem 2,
uchazeče Unikont Group s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ rozhodl o výběru
nabídky uchazeče Unikont Group s.r.o., jehož nabídka s pořadovým č. 2 byla vyhodnocena jako nabídka
ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný uchazeč Unikont Group s.r.o. před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky předložil
zadavateli v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ originály či úředně ověřené kopie všech dokumentů prokazujících
splnění kvalifikace, jež zadavatel požadoval ve výzvě k podání nabídky.
Vybraný uchazeč Unikont Group s.r.o. tak poskytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. V souladu se ZVZ mohl zadavatel uzavřít s vybraným uchazečem
Unikont Group s.r.o. smlouvu na plnění veřejné zakázky. Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem
Unikont Group s.r.o. uzavřena dne 17. 5. 2013.
VII.

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTERÁ MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE
Z nabídky vybraného uchazeče Unikont Group s.r.o. nevyplývá, že některá část veřejné zakázky má být
plněna prostřednictvím subdodavatele. Vybraný uchazeč Unikont Group s.r.o. je na základě čl. XII. odst. 6
uzavřené smlouvy povinen předložit zadavateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a ZVZ
(v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh). V případě, že vybraný
uchazeče Unikont Group s.r.o. tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm
zadavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA A ÚDAJE Z NABÍDEK ODPOVÍDAJÍCÍ
ČÍSELNĚ VYJÁDŘITELNÝM DÍLČÍM HODNOTÍCÍM KRITÉRIÍM:
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

Lokotech s.r.o.

Sídlo

Nám. Republiky čp. 376/4, 435 11 Lom u Mostu

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

273 59 883
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IX.

Nabídková cena v Kč bez DPH

2.999.000,- Kč

Délka záruční doby v měsících
Cena 1 hodiny práce servisního
technika v Kč bez DPH

24

Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

Unikont Group s.r.o.

Sídlo

Služeb 609, 108 00 Praha 10

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

411 93 113

Nabídková cena v Kč bez DPH

2.899.000,- Kč

Délka záruční doby v měsících
Cena 1 hodiny práce servisního
technika v Kč bez DPH

25

Pořadové číslo nabídky

3

Obchodní firma

M-car WEST s.r.o.

Sídlo

Hřbitovní 1269/37, 312 16 Plzeň

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

250 20 901

Nabídková cena v Kč bez DPH

2.999.000,- Kč

Délka záruční doby v měsících
Cena 1 hodiny práce servisního
technika v Kč bez DPH

24

490,- Kč

450,- Kč

490,- Kč

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ VYLOUČENÝCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Žádná z nabídek nebyla zadavatelem vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

X.

ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU
NABÍDKOVOU CENU
Žádný u uchazečů nepodal nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

XI.

INFORMACE O TOM, ŽE VŠICHNI ČLENOVÉ KOMISE PODEPSALI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI
Všichni členové zadavatelem ustanovené 5 členné hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o své
nepodjatosti a zachování mlčenlivosti. Stejně tak podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a zachování
mlčenlivosti zaměstnanci osoby zastupující zadavatele, kteří se účastnili jednání komise.
V Brně dne 21. 5. 2013

Signature Not
Verified

Mgr. Jana Zikmundová
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
v zastoupení zadavatele

Digitally signed
by Jana
Zikmundová
Date: 2013.05.21
09:37:47 +02:00
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