Písemná zpráva zadavatele
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dále jen ZZVZ)
1. Název veřejné zakázky: Dodávka 2 ks kolových traktorů
2. Druh zadávacího řízení: Nadlimitní otevřené řízení dle ZZVZ
3. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Povodí Ohře, s.p.

Sídlo

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Právní forma

státní podnik

IČ

70889988

4. Předmět zakázky:
Jedná se o dodávku 2 ks kolových traktorů a příslušenství, a to včetně dopravy na místa předání.
Stroje a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích
5. Cena sjednaná ve smlouvě: 6 858 400,00 Kč
6. Označení účastníků zadávacího řízení:
Číslo
Obchodní firma
nabídky

1.

2.

3.

Sídlo

IČ

ZV AGRO, s.r.o.

Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem

28722833

Y-CZ s.r.o.

Neplachov 129,
373 65 Dolní Bukovsko

28139887

Agroobchod - sever s.r.o.

Vodárenská 551,
273 03 Stochov

28420659

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Vyloučen účastník: ZV AGRO, s.r.o., Švermova 1373, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 28722833.
Dle § 48 odst. 2 a) ZZVZ zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nesplnila
zadávací podmínky.
8. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jeho výběru:
Agroobchod – sever s.r.o., IČO: 28420659, sídlo: Vodárenská 551, 273 03 Stochov.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek: V souladu
s ustanovením § 115 odst. 3 písm. a) zákona rozhodovala při hodnocení nabídek cena bez daně
z přidané hodnoty. Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a splnil
požadavky zadání.
9. Označení poddodavatelů: Není relevantní

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem: Není
relevantní
11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: Není relevantní
12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: Není relevantní
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Není relevantní
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků: Nabídky byly podány v elektronické podobě v souladu se ZZVZ.
15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření: U žádné osoby
nebyl zjištěn střet zájmů
16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části: Vzhledem ke shodné technické
specifikaci předmětů zakázky (traktorů) nebylo třeba dělit zakázku na části.
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3:
Není relevantní
V Chomutově, dne 07.04.2022
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