NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávky plastových sáčků pro standardní balení mincí a bankovek v rámci jejich
adjustace“
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 v
otevřeném nadlimitním 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 byly dodávky obalového materiálu pro vyhotovení standardních
balení mincí a bankovek v rámci jejich adjustace.
Předmět veřejné zakázky (dále jen „VZ“) byl rozdělen na 2 části:
A) plastové sáčky na balení mincí
B) plastové sáčky na balení bankovek
Cena sjednaná ve smlouvě činí 1,46Kč bez DPH za 1 kus sáčku
b) Zvolený druh zadávacího řízení: nadlimitní otevřené řízení
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

EUROSEAL a.s.
Majakovského 651/13, 460 06 Liberec
akciová společnost
25414046
CZ25414046
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d) Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Celková nabídková
cena v Kč bez DPH
část „A“

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH
část „B“

37/270/20247

Nabídka nebyla
podána

2 035 200,-

EUROSEAL a.s.
Majakovského 651/13, 460 06 Liberec

25414046

1 331 080,-

1 868 800,-

KMX BT Praha spol. s r.o.
Puškinovo nám. 3, 160 00 Praha 3

25601024

2 599 960,-

3 814 400,-

Celkový seznam uchazečů

B. & B. Consult GmbH
Ravensteinstraße 8,12623 Berlin

IČO

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení:
Pro část A) plastové sáčky na balení mincí nesplnil technické podmínky na základě
provedených testů dle zadávacích podmínek uchazeč:
Uchazeč

EUROSEAL a.s.
Majakovského 651/13, 460 06 Liberec

IČO

25414046

Odůvodnění:
Nabídka nesplňovala požadavky zadavatele na kvalifikaci uvedené v zadávacích podmínkách –
Technické podmínky – pád na hranu i určení součinitele tření a byla komisí vyřazena podle § 60
zákona.

Pro část B) plastové sáčky na balení bankovek nesplnil technické podmínky na základě
provedených testů dle zadávacích podmínek uchazeč:
Uchazeč

B. & B. Consult GmbH
Ravensteinstraße 8, 12623 Berlin

IČO

37/270/20247

Odůvodnění:
Nabídka nesplňovala požadavky zadavatele na kvalifikaci uvedené v zadávacích podmínkách –
Technické podmínky – stanovení propustnosti obalových materiálů pro kyslík a byla komisí
vyřazena podle § 60 zákona.
f) Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
g) V souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) bylo zadávacího řízení pro část A) plastové sáčky
na balení mincí zrušeno.
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Odůvodnění
Po posouzení nabídek zbyla k hodnocení nabídek této VZ pro část A) plastové sáčky na
balení mincí pouze 1 nabídka.
h) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení části B) veřejné zakázky byla nejnižší
celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Podle stanoveného kritéria byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka uchazeče
EUROSEAL a.s..

V Praze 20. února 2013

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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