PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 S., v platném znění
a), b) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou
zakázku, pokud byla uzavřena a použitý druh zadávacího řízení:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
Veřejná zakázka dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Malé svozové vozidlo do 6t, vozidlo určeno pro svoz komunálního
odpadu v kat. SS
ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení

ZADAVATEL:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Název:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Jiná právnická osoba - § 4 odst. 1 písm. e) bod 2.
Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
00052981
CZ00052981
Ing. Jan Horsák
https://zakazky.mudk.cz/profile_display_214.html

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:
Název:
Sídlo zastupujícího zadavatele:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

IDIZ CZ s.r.o.
Tyršova 701/7, 746 01 Opava
01459287
CZ01459287
Ing. Ivana Jurečková
iva.jureckova@idiz.cz
+420 774 281066

Osoba zastupující zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením podle § 43 zákona

Veškerá oznámení byla uveřejněna v souladu se zákonem.
Celková cena za realizaci veřejné zakázky, která byla sjednána ve smlouvě, činí: 3 094 500,- Kč bez
DPH
c) Označení účastníků zadávacího řízení:

Nabídka č. 1:
Obchodní firma (název):

I – Tec Czech, spol. s r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH v CZK:

Rudná 30/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice

key:

Public

Signer:

Společnost s ručením omezeným
26834634
CZ26834634
3 094 500,- Kč

2021.05.21 12:26:00
CN=Ing. Ivana Jurečková, O=IDIZ CZ s.r.o.
OU=1
serialNumber=01 54 13 13
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4

Nabídka č. 2:
Obchodní firma (název):

SIMED s r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH v CZK:

Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Společnost s ručením omezeným
64827496
CZ64827496
2 980 000,- Kč

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník SIMED s.r.o. Důvod pro vyloučení:
Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci specifikaci požadované dodávky s odůvodněním, že
uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel
umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění
požadovaného. V případě, že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborně
navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.
Zadavatel dále stanovil v zadávací dokumentaci požadavek na plnění technické kvalifikace spočívající
v doložení TP vozidla - kopie, že je vozidlo schválené pro provoz na komunikací v ČR v souladu se
zákonem č. 56/2001/Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Zadavatel, porovnáním požadovaných parametrů a údajů uvedených v nabídce dodavatele SIMED
s.r.o. zjistil, že dodaný technický popis neodpovídá zjištěným skutečnostem a obsahuje tyto
nesrovnalosti a pochybení:
Rozvor: Z technického popisu vozidla je zřejmé, že hodnota rozvoru (2420 mm) je menší, než je
povolená tolerance (2500 - 2900 mm).
Hmotnost: Jednoduchým součtem hmotností uváděným v kopii TP, kde je hmotnost podvozku
2755kg a hmotnost nástavby CN500Bio 1272kg je zřejmé, že neplní parametr užitečného zatížení
2000kg o více než 500kg.
Kabina: V požadovaném provedení kabiny – odlehčená pastová uvádí nepravdivý údaj ANO, při
skutečnosti ocelového provedení kabiny.
Dle podmínek zadávacího řízení budu 9.6 Technická kvalifikace dle §79 zák. ZoZVZ zadavatel
vyžaduje předložení platného TP vozidla a doklad o schválení vozidla pro provoz na komunikacích
v ČR. Toto dodavatel SIMED s.r.o. dokládá „Osvědčením o schválení technické způsobilosti typu
vozidla č.9571 vydaném MD ČR pod č.j. 9/2016-150-SCH2, což koresponduje v předloženém TP
vozidla.
Ověřením tohoto ZTP č. 9571-01 jsme došli k závěru, že v zásadních osmi parametrech je rozpor mezi
Základním technickým popisem a kopií přiloženého Technického průkazu.
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:
Obchodní firma (název):

I – Tec Czech, spol. s r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH v CZK:

Rudná 30/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Společnost s ručením omezeným
26834634
CZ26834634
3 094 500,- Kč

Odůvodnění stanovení nejúspěšnější nabídky
Nabídka číslo 1, kterou podal účastník zadávacího řízení I – Tec Czech, spol. s r.o., jako jediná
splňuje požadavky zadavatele. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení je nabídkou
s optimální nabídkovou cenou, je tedy hodnocena jako nabídka nejvhodnější.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou známi:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé, kteří by se podíleli na realizaci veřejné zakázky.
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Tento druh zadávacího řízení nebyl použit.
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Tento druh zadávacího řízení nebyl použit.
i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Tento druh zadávacího řízení nebyl použit.
j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při
elektronických prostředků:
Nabídky byly podány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

podání nabídky namísto

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
Neexistují osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů.
m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu:
Jedná se o službu, kterou dle její povahy nelze dělit na části.
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepožadoval splnění kvalifikace dle § 78 zákona č. 134/2016 Sb.

V Opavě dne 21.5.2021
Elektronicky podepsala:
Ing. Ivana Jurečková
IDIZ CZ s.r.o.

