NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Poskytování osobních motorových vozidel k užívání ČNB“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení tuto písemnou zprávu.
a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
481364550
CZ481364550

(dále jen „ČNB“)
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování 14 ks osobních motorových vozidel k jejich užívání
ČNB, ve specifikaci a výbavě dle požadavků ČNB a nabídky vybraného uchazeče. ČNB si
vyhrazuje odebírat vozidla v počtu dle své potřeby, tj. odebírat i méně vozidel než je uvedený
počet, nikoli však více.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Za užívání vozidel je ČNB povinna hradit sjednanou cenu ze měsíc užívání, která činí 6 495,- Kč
bez DPH za 1 ks vozidla v provedení sedan či za 1 ks vozidla v provedení kombi.
b) Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení.
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Bří. Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
společnost s ručením omezeným
62028367
CZ62028367.
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d) Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Uchazeč
STRATOS AUTO, spol s r.o.
Bratří Štefanů 1002
500 03 Hradec Králové
IČO 62028367
invelt - s.r.o.
Rokycanská 1422/111
312 00 Plzeň
IČO 25208047
BS auto Brno, a.s.
Veslařská 2
637 00 Brno
IČO 25323792
ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5
IČO 45805369

Nabídková cena v Kč
bez DPH
4 364 640,-

4 898 880,6 716 880,-

7 663 639,68

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení:
Z účasti nebyl vyloučena žádný uchazeč.
f) Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
g) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena byla jako nejvhodnější
vybrána nabídka společnosti STRATOS AUTO, spol. s r.o.

V Praze 12. února 2013

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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