„Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb II“

Písemná zpráva zadavatele

zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“) pro veřejnou zakázku ev. č. Z2018-044783

Veřejná zakázka na dodávky
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel
Škoda Superb II“
ZADAVATEL:

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1, Malá Strana
ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
Osoba zastupující zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením podle § 43 zákona

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele:

Česká republika - § 4 odst. 1 písm. a) zákona
organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1, Malá Strana, kód obce NUTS 500054
00006572
CZ00006572
bykaigw
Mgr. Jan Morávek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
Ing. Mgr. Naďa Formanová, ředitelka
odboru hospodářské správy

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele na základě
uzavřené příkazní smlouvy č. 0362-12 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).
Název:
S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČO:
25526171
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Eliška Kudělková, jednatelka
Veškeré informace podle ustanovení § 217 odst. 2 zákona jsou uvedeny oznámení o výsledku zadávacího
řízení uveřejněný způsobem podle ustanovení § 212 zákona.
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2. Předmět veřejné zakázky
Zadavatel disponuje vozovým parkem 5 ks osobních automobilů Škoda Superb, jejichž seznam je součástí
zadávací dokumentace. Tato stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 5 ks nových vozidel. Obměna těchto
vozidel flotily bude zadavatelem provedena jednorázově s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska
komfortu, bezpečnosti a kubatury. Základním hlediskem při obměně vozového parku je respektování
investiční náročnosti a provozní hospodárnosti.
Vzhledem k účelu provozování vozového parku bude kladen důraz na zvýšenou míru prvků pasivní a
aktivní bezpečnosti a na plnění ekologických požadavků.
V souvislosti se snížením investiční náročnosti zadavatel hledá dodavatele, který bude schopen na základě
přesné specifikace stanovené zadavatelem dodat nová vozidla a současně odkoupí protiúčtem stejný počet
stávajících vozidel, jako je počet nově dodávaných vozidel. Minimální cenu za odkup stávajících vozidel
stanovil zadavatel na základě znaleckého posudku. Rozsah stávajícího vozového parku – tj. vozidel, která
jsou určena k obměně, je uveden v tabulce „Ocenění stávajících vozidel“.
Předmětem plnění veřejné zakázky obměna vozového parku zadavatele na základě směnné smlouvy, jejíž
text je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel dodá zadavateli stanovený počet (5 ks) nových
vozidel konkrétní konfigurace za současného odkupu 5 ks stávajících osobních vozidel protiúčtem.
Vybraný dodavatel, který příslušná nová vozidla dodá, bude na těchto vozidlech provádět záruční servis po
celou záruční dobu podle podmínek výrobce v autorizovaném servisním středisku.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena nebyla stanovena.

4. Zvolený druh zadávacího řízení
otevřené, nadlimitní režim

5. Identifikační údaje účastníků řízení
Nabídka číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

NH Car s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6
společnost s ručením omezeným
25114719

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Nabídka číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Důvody vyloučení:
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Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6
společnost s ručením omezeným
25114719
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Nabídková cena převyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kterou zadavatel stanovil jako
maximálně přípustnou.

7. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru
Žádný dodavatel nebyl vybrán.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, neboť v zadávacím řízení byla předložena jediná nabídka,
která nesplňuje podmínky zadavatele. Po vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení není v zadávacím
řízení žádná nabídka.

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmu zjištěn
U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.

10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Důvod nerozdělení veřejné zakázky na části: Předmětem zadávané veřejné zakázky je dodávka 5 ks vozů
s odkupem stávajících. Rozdělením zakázky na části by zadavatel přišel o množstevní slevy běžně nabízené
dodavateli při odběru více kusů vozů.

V Praze dne 20.2.2019
Zpracovatel zprávy:

............................................
Ing. Eliška Kudělková
zástupce zadavatele
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