HSBM-511-20/2014

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 1 , 61400 Brno-sever
70884099

Písemná zpráva zadavatele
Veřejná zakázka:
„Cisternová automobilová stříkačka CAS15“
č.j. HSBM-511/2014 zveřejněná dne 12.8.2014 v IS VZ pod evidenčním číslem VZ 490250

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve
otevřeném řízení sepsal tuto písemnou zprávu.
I. Předmět veřejné zakázky
Jedná se o pořízení nové CAS15, které bude mít zlepšené technické parametry – výkon
motoru, objem nádrží na hasivo, vyšší objem úložného prostoru pro uložení technických
prostředků, rychlost nasazení, bezpečnost zasahujících. Specifikace vozidla dle technických
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
II. Hodnocení nabídek v pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu
doručených nabídek:

Poř.
číslo

Obchodní jméno

1.
2.
3.

WISS CZECH, s.r.o.
THT Polička, s.r.o.
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.

Splnění
požadavků
podle § 50
zákona
ANO/NE

ANO
ANO
ANO

Nabídková cena
Bez DPH

Nabídková cena
s DPH

4 427 070,00 Kč
4 595 000,00 Kč
4 786 000,00 Kč

5 356 754,70 Kč
5 559 950,00 Kč
5 791 060,00 Kč

III. Uchazeči, kteří byli ze zadání veřejné zakázky vyloučeni
Všechny předložené nabídky splňovaly požadované náležitosti.
IV. Pořadí uchazečů
Pořadí
nabídek
1.
2.
3.

Obchodní firma/ jméno, příjmení dodavatele/zájemce/IČ

WISS CZECH, s.r.o.
THT Polička, s.r.o.
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.

V. Uchazeč se kterým byla uzavřena smlouva
Obchodní jméno uchazeče: WISS CZECH, s.r.o

HSBM-511-20/2014

Sídlo:
IČ:
DIČ:

Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
29305934
CZ29305934

Kritérium č.1 NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA: 100 BODŮ
Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím subdodavatele v rozsahu 91% dodávky.
VI. Zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
Jako první v pořadí se umístila firma s nejnižší nabídkovou cenou.
Komise se během své činnosti sešla na dvou jednáních. Z jednání byly pořízeny samostatné
zápis.

Odůvodnění vyloučení uchazeče:
Žádný uchazeč nebyl vyloučen
Odůvodnění vyloučení uchazeče, pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu:
Žádný z uchazečů nepředložil nabídku, která obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
Důvod použití: soutěžního dialogu:
jednacího řízení s uveřejněním:
jednacího řízení bez uveřejnění:

nebylo použito
nebylo použito
nebylo použito

V Brně dne 19.11.2014

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
Podpis oprávněné osoby zadavatele

________________

