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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ")
Označení veřejné zakázky

1.

Název veřejné zakázky

kolový nakladač s příslušenstvím

Evidenční číslo zakázky
ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-030369

Evidenční číslo zakázky
v Úředním věstníku Evropské unie

2017/S 214-444264

Označení zadavatele
Zadavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Se sídlem

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje

Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO / DIČ

72048972 / CZ72048972

dále jen „Zadavatel"
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového nakladače s příslušenstvím (kleště
na kulaté balíky, drapákové vidle, velkoobjemová lopata, paletovací vidle, zametač
a vlek).
Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
2 026 750,00 Kč vč. DPH
Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení.
Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena
Účastník

1

6.

Identifikační údaje účastníka
zadávacího řízení
Arte spol. s r. o., IČO: 45807175
Bánskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6

Celková nabídková cena
(v Kč bez DPH)
1 675 000,00

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jiejich
vyloučení
.........
Žádný z účastníku nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
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7.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Účastník

1

Obchodní IFirma a sídlo
Arte spol. s r. o.
Bánskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6

ič o

j

45807175

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla dle § 114 ZZVZ
stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Pro zadání veřejné zakázky
zadavatel stanovil v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí
hodnotící kritéria:
1. Nabídková cena (v Kč bez DPH)

váha 60 %

2. Rychlost servisu a odstranění případných vad (čl. 9 odst. 5 písm. a)
smlouvy)
(min. 6 hodin, max. 48 hodin od oznámení)

váha 20 %

3. Délka záruční doby a zajištění bezplatného záručního servisu
(min. 24 měsíců, max. 72 měsíců)

váha 20 %

Nabídka účastníka

1

Nabídková cena bez DPH v Kč

................

Rychlost servisu a odstraněni případných vad
Délka záruční doby a zajištění bezplatného záručního servisu

8.

1 675 000,00
10 hodin
24 měsíců

Označení poddodavatelů
Vybraný dodavatel při plnění veřejné zakázky nevyužije poddodavatele a tuto veřejnou
zakážku provede vlastními silami.

9.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Nezrušeno.
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13. Odůvodnění použití jiných komunikačních
namísto elektronických prostředků
Bude nutno
komunikaci.

uvádět

až

po vzniku

povinnosti

prostředků
zadavatele

při

podání

k povinné

nabídky

elektronické

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
S ohledem na podstatu předmětu plnění (kolový nakladač) nemohla být VZ rozdělena
na části.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle
§ 78 odst. 3 ZZVZ
.......................
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Kladrubech nad Labem dne 26. 2. 2018

MÁBBBSSÍ HŘEBGÍR KLADRUBY HADLABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. I
IČ:72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek
ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem
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