PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Označení zadavatele
Název:

Silnice LK a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

287 46 503

Sídlo:

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

2. Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

Nákup nosiče nástaveb pro údržbu komunikací, úprava a montáž
stávajících nástaveb (dále jen „Veřejná zakázka“)

Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky je dodání nosiče výměnných nástaveb a
zakázky:
úprava, montáž a zprovoznění stávajících nástaveb v majetku
zadavatele na nosič. Těmito nástavbami jsou:
a) sypač KOBIT SYKO-6H (identifikační číslo 1330/450/09) pro
aplikaci inertních materiálů,
b) kropička KOBIT MK7 (identifikační číslo 271/3153/09) a
c) čelní segmentový pluh KOBIT RSS-26,
a součástí plnění této Veřejné zakázky je úprava, montáž a
zprovoznění nástaveb se všemi součástmi a příslušenstvím pro
celkovou funkčnost nosiče a nástaveb na nosiči. Předmětem Veřejné
zakázky je dále (i) provedení školení osob určených Zadavatelem k
obsluze Předmětu zakázky a (ii) poskytování záručního a pozáručního
servisu k Předmětu zakázky.
CPV kódy:
34139200-2 Podvozky s výměnnými nástavbami
3. Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena za předmět plnění vyjma pozáručního servisu (tedy kupní cena za nosič nástaveb,
cena za úpravy nástaveb a celková cena za záruční servisní prohlídky) činí celkem 3.270.645,- Kč
bez DPH, tedy 3.957.480 Kč s DPH.
Odměna za 1 hod. pozáručního servisu činí 1.000,- Kč bez DPH, tedy 1.210,- Kč s DPH. Počet hodin
pozáručního servisu není stanoven ani omezen a bude čerpán vždy na základě objednávky
a skutečných potřeb zadavatele.
4. Použitý druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Způsob ukončení
zadávacího řízení:

uzavření smlouvy

5. Identifikace účastníků
Název:

KOBIT, spol. s r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

447 92 247

Sídlo:

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

6. Účastníci vyloučení z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Název:

KOBIT, spol. s r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

447 92 247

Sídlo:

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Odůvodnění výběru:

Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť byla podána nabídka
jediného účastníka.
Společnost KOBIT, spol. s r.o. současně prokázala splnění podmínek
účasti v plném rozsahu a její nabídka neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
S ohledem na výše uvedené byla v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ
vybrána k uzavření smlouvy společnost KOBIT, spol. s r.o.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, kteří jsou zadavateli známi
CROY s.r.o. se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ: 451 47 647:



slovní popis plnění poddodavatele: poskytnutí vozidla - podvozek Mercedes Benz Arocs
1836 AK a zajištění autorizovaného záručního i pozáručního servisu vozidla vč. dodávky
náhradních dílů;
poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění
dle smlouvy (v %): 77,8 %.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení v soutěžním dialogu
Není relevantní.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Není relevantní.
11.Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Není relevantní.
12.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Není relevantní.

13.Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel nebyl povinen použít elektronických komunikačních prostředků při podání nabídky,
neboť § 211 odst. 3 ZZVZ nabývá účinnosti, v případě zadavatele, až dne 18. 10. 2018.
14.Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Není relevantní.
15.Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Není relevantní.
16.Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Není relevantní.

V Jablonci nad Nisou dne 31. 8. 2018

za Silnice LK a.s.
podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Šén
Datum: 2018.08.31
Šén
14:26:17 +02'00'
__________________________

podepsal
Ing. Josef Digitálně
Ing. Josef Rechcígl
Datum: 2018.08.31
Rechcígl
20:30:25 +02'00'
__________________________

Ing. Petr Šén,
předseda představenstva

Ing. Josef Rechcígl,
místopředseda představenstva

