Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb.
Veřejná zakázka: Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Vintířov
Zadavatel: Obec Vintířov, 357 44 Vintířov 62, IČ: 00259641
Způsob zadání: zadaná v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle § 27 zákona
č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), zveřejněného
ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 4. 2016 pod evidenčním číslem VZ 634298, evidenční číslo
formuláře 7602011034298, číslo a datum zveřejnění v TED: 2016/S 079-139923 zveřejněno
22. 4. 2016
A) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Obec Vintířov, 357 44 Vintířov 62, IČ: 00259641
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové
stříkačky (dále jen CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl.
č. 35/2007 ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním
čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení speciální
základní pro šest osob, hmotnostní třída S, pohon 6x6.
Cena sjednaná ve smlouvě: 7.136.580,-Kč vč. DPH
B) Zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 27 zákona
C) Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, DIČ: CZ46508147
Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
Protože nejnižší nabídkovou cenu nabídl uchazeč THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01
Polička a jeho nabídka byla kompletní, byla tato nabídka vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 7.136.580,-Kč včetně DPH.
D) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
WISS CZECH, s.r.o., 763 63 Halenkovice 10, IČ: 29305934, DIČ: CZ29305934
Nabídková cena včetně DPH: 7.884.118,-Kč
E) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti a odůvodnění vyloučení
Žádná nabídka nebyla navržena k vyřazení ze zadávacího řízení.
Ve Vintířově dne 14. 7. 2016
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