NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2017/038382/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Servis 2 ks strojů LCC-20“
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:
Česká národní banka
Sídlo:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a Ing. Josefem
Ducháčkem, ředitelem sekce peněžní a platebního styku
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelné preventivní údržby a oprav 2 ks
strojů na zpracování mincí LCC-20 (dále jen „stroje“), které byly zadavatelem uvedeny
do provozu v roce 2003 a na kterých byla provedena v roce 2015 generální oprava. Jeden
stroj je umístěn v pobočce ČNB Brno a jeden stroj je umístěn v pobočce ČNB Ostrava.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena za opravy bude stanovena jakou součet součinu skutečně odpracovaných hodin a
hodinové sazby ve výši 750 Kč bez DPH a ceny za výjezd technika na místo opravy ve
výši:
a) pro pobočku Brno – 250 Kč bez DPH
b) pro pobočku Ostrava – 2 350 Kč bez DPH.
K takto stanovené ceně bude připočtena cena náhradních dílů a spotřebního materiálu.
Cenu náhradních dílů a spotřebního materiálu bude dodavatel účtovat dle ceníku, který
tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
Cena za provedení preventivní údržby činí:
a) pro pobočku Brno – 2 330 Kč bez DPH
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b) pro pobočku Ostrava – 2 330 Kč bez DPH.
Celková nabídková cena vybraného dodavatele činí 453 280 Kč bez DPH.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení.
III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma: B. & B. Consult GmbH
Sídlo: Ravensteinstraβe 8, 126 23 Berlin Deutschland
Právní forma uchazeče: GmbH
IČO: HRB 35681 B
IV. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Nabídková cena v Kč
bez DPH

Uchazeč
B. & B. Consult GmbH
Ravensteinstraβe 8
126 23 Berlin Deutschland
HRB 35681 B

453 280

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z uchazečů.
VI. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
VII.Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Jelikož byla v zadávacím řízení podána jediná nabídka, nebylo provedeno její hodnocení
v souladu s § 79 odst. 6 zákona. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče
B. & B. Consult GmbH.

V Praze dne 10. 4. 2017

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a platebního styku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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