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:

Dodávka 4 ks tandemových silničních válců (dále jen „Veřejná
zakázka“)

Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 4 ks tandemových silničních
zakázky:
válců (dále jen „Stroje“) a zajištění záručního servisu Strojů. Součástí
plnění Veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy při uvedení
Strojů do provozu.
CPV kódy:
43312400-7 - Silniční válce
3. Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena za předmět plnění (tedy celková cena za koupi Strojů v hodnotě 4.920.000 Kč bez
DPH a zajištění záručních servisních prohlídek Strojů v hodnotě 652.000,- Kč bez DPH) činí celkem
5.572.000,- Kč bez DPH, tedy 6.742.120,- Kč s DPH.
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:

ATS – Stavební stroje s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

472 82 282

Sídlo:

odštěpný závod Žatec, Lounská 2402, 438 01 Žatec

Název:

WIRTGEN ČR s.r.o., a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

148 92 651

Sídlo:

K Třebonicům 861, Řeporyje, 155 00 Praha 5

Název:

TERRAMET, spol. s r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

416 92 519

Sídlo:

Obchodní 131, 251 01 Čestlice

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:

ATS – Stavební stroje s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

472 82 282

Sídlo:

odštěpný závod Žatec, Lounská 2402, 438 01 Žatec

Odůvodnění výběru:

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu se zadávací
dokumentací hodnocena podle výše celkové nabídkové ceny bez
DPH uvedené v Tabulce výpočtu celkové nabídkové ceny pro účely
hodnocení.
Komise seřadila hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny bez
DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Společnost ATS – Stavební stroje s.r.o. se na základě provedeného
hodnocení umístila na prvním místě. Společnost ATS – Stavební
stroje 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. 1 ZZVZ
vybrána k uzavření smlouvy společnost ATS – Stavební stroje s.r.o.,
protože její nabídka představuje ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, kteří jsou zadavateli známi
Účastník neplánuje pro plnění Veřejné zakázky využít poddodavatelů.
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 nabyl 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 30. 10. 2018

za Silnice LK a.s.
podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Šén
Datum: 2018.10.30
15:11:54 +01'00'
Šén
__________________________

Ing. Petr Šén,
předseda představenstva

podepsal
Ing. Josef Digitálně
Ing. Josef Rechcígl
Datum: 2018.10.30
Rechcígl
13:40:19 +01'00'
__________________________

Ing. Josef Rechcígl,
místopředseda představenstva

