PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Veřejná zakázka:

„Dodávka pásového rypadla pro společnost Agro
Kamenná s.r.o.“

Identifikace zadavatele:

Agro Kamenná s.r.o.
Kamenná 81, 675 03 Kamenná, IČ:04373596
Ing. Zdeněk Zedníček, jednatel

Zástupce zadavatele:

RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno
IČ: 293 67 107

Veřejná zakázka
podle předmětu:
Předmět veřejné zakázky:

Cena sjednaná ve smlouvě
na veřejnou zakázku:
Druh zadávacího řízení:

Označení účastníků
zadávacího řízení:
Pořadové
číslo

Veřejná zakázka na dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového a
nepoužitého pásového rypadla. Předmět plnění je blíže
specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha
č. 2 Technické podmínky
5 322 100,- Kč
zjednodušené podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

Název a sídlo uchazeče

IČ

Datum a čas
podání nabídky

1

KUHN – BOHEMIA a.s., Jeremiášova
947/16, Stodůlky, 155 Praha 5

45242691

12. 5. 2017 12:59

2

Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, 251 70
Praha

18627226

12. 5. 2017
13:00

3

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.,
Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky

25736833

15. 5. 2017
14:39

Označení všech vyloučených

účastníků zadávacího řízení:
Nebyl vyloučen žádný účastník
Odůvodnění vyloučení účastníků zadávacího řízení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
Označení dodavatele, se kterým
byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

KUHN – BOHEMIA a.s.
Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 Praha 5
akciová společnost
45242691

Odůvodnění výběru dodavatele:
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114
zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria a to
podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100%.
Zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek,
pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení
jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
Nabídka vítězného dodavatele obsahovala nejnižší nabídkovou cenu bez DPH a splnila
podmínky účasti v zadávacím řízení, proto byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.
Označení poddodavatelů dodavatele:
Žádná část zakázky nebude realizována pomocí poddodavatelů.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Zjednodušený režim nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému:
Zadávací řízení nebylo zrušeno a ani nebyl zaveden dynamický nákupní systém.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídky byly podávány písemně v listinné podobě, neboť zákon podání nabídek v listinné
podobě uvedenému zadavateli umožňuje, povinnost používat elektronické komunikační
prostředky mezi zadavatelem a dodavatelem pro tohoto zadavatele platí až od 18.10.2018.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3:
Požadavek na prokázání obratu nebyl stanoven.

V Brně, dne 01. 09. 2017

Ing. Petr
Kolář

Digitálně podepsal Ing. Petr
Kolář
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-29367107,
o=RPA Tender, s.r.o. [IČ
29367107], ou=5, cn=Ing. Petr
Kolář, sn=Kolář,
givenName=Petr,
serialNumber=P477709
Datum: 2017.09.01 09:54:14
+02'00'

Ing. Petr Kolář, jednatel
RPA Tender, s.r.o.

