NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2016/110839/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka vozidel v civilním provedení III“
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.
I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Dodávka 2 terénních vozidel v civilním provedení.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena za plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 1 401 796 Kč bez
DPH.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení.
III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9
akciová společnost
27567575
CZ27567575.
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IV. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Uchazeč

Nabídková cena v Kč
bez DPH

AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 27567575
Auto Kora top s.r.o.
M. Alše 780
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 27789306
auto I. S. R. a.s.
V oblouku 121
Čestlice, Praha - východ
IČO: 25636405

1 401 796,-

1 553 222,-

1 799 073,-

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení byl vyloučen uchazeč TUkas a.s., protože uchazeč nesplnil
požadavek zadavatele na výkon vozidla minimálně 120 kW a krouticí moment vozidla min.
ve výši 400 Nm, jak zadavatel požadoval v příloze č. 2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
č. 1 zad. dokumentace.
VI. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Z nabídky vybraného uchazeče vyplývá, že prostřednictvím subdodavatele nemá být plněna
žádná část veřejné zakázky.
VII.Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH.
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle
uvedeného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH.
V Praze dne 22. 9. 2016

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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