PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO:

00164801

Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Centrální nákup

Veřejná zakázka

automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016“ –
část 4, s Evidenčním číslem veřejné zakázky 639959

Cena sjednaná ve smlouvě na část 4 veřejné zakázky:
2 456 000,- Kč bez DPH.
Předmět části 4 veřejné zakázky:
Předmětem části 4 byla dodávka terénních automobilů s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pickup), segmentu trhu I, kategorie N1G, celkem 4 ks.
Zvolený druh zadávacího řízení na část 4 veřejné zakázky:
Tato nadlimitní veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení zakázky (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje vybraného uchazeče v rámci části 4 veřejné zakázky, odůvodnění výběru
nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele:
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče DAJBYCH, s.r.o., se sídlem U Mlýna 23, 326 00
Plzeň, IČO: 62622099. Zadavatel vybral nejvhodnější nabídku na základě základního hodnoticího
kritéria, kterým byla dle §78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena.
Žádná část plnění nebude realizována prostřednictvím subdodavatele.

Identifikační údaje uchazečů o část 4 veřejné zakázky a jejich nabídková cena:

Číslo

Obchodní firma/název a sídlo

nabídky

uchazeče

IČO uchazeče

Nabídková cena bez DPH
v Kč

Auto Kora top s.r.o.
1.

M. Alše 780, 757 01 Valašské

27789306

2 827 648, 52

62622099

2 456 000,-

Meziříčí

2.

DAJBYCH, s.r.o.
U Mlýna 23, 326 00 Plzeň

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení na část 4 veřejné
zakázky, a odůvodnění jejich vyloučení:
Takoví uchazeči nebyli.
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu:
Tento důvod vyloučení nenastal, z tohoto důvodu nebyl vyloučen žádný uchazeč.
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení
bez uveřejnění:
Nebylo využito.
Důvod zrušení části 4 zadávacího řízení:
Nebylo zrušeno.

V Praze, dne 19. prosince 2016

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

