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prvotní identifikátor

odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 45389-20/VZ-2015

Praha 25. srpna 2015

Písemná zpráva zadavatele

zpracovaná na základě § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
k nadlimitní veřejné zakázce
„Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel – limuzín pro období let 20152017“
a) Identifikační údaje centrálního zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:
Kontaktní adresa:

Předmět veřejné zakázky:
Cena sjednaná ve smlouvě:

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7
00007064
Ing. Stanislavem Loskotem
ředitelem odboru veřejných zakázek a
centrálních nákupů
Česká republika - Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek a centrálních
nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21, Praha 4
Dodávky osobních vozidel - limuzín
41 322 314,- Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
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c) Identifikační údaje vybraného uchazeče:
ŠKODA AUTO a.s.
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
IČO: 00177041
Nabídková cena: 34 929 380,17 Kč bez DPH
Odůvodnění:
Zadavatel na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl, že nabídkou
nejlépe splňující hodnotící kritérium vymezené v podmínkách zadávacího řízení –
nejnižší nabídková cena dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona
nejlépe splňuje a nejvhodnější nabídkou je nabídka výše uvedeného uchazeče.
Vybraný uchazeč ve své nabídce neuvádí, že by veřejná zakázka byla plněna
prostřednictvím subdodavatele.
d) Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídková cena:
Uchazeč č.1 ŠKODA AUTO a.s.
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
IČO: 00177041
Nabídková cena: 34 929 380,17 Kč bez DPH
Uchazeč č.2 Přeros a Švorc – auto, s.r.o.
Veleslavínská 48/39
162 00 Praha 6
IČO: 63073188
Nabídková cena: 38 725 000,- Kč bez DPH
Pozn.: Údaje požadované zákonem v ustanovení § 85 odst. 1 písm. e), f), g), h) a i)
centrální zadavatel neuvádí, neboť dané situace v zadávacím řízení nenastaly.

Ing. Stanislav Loskot
ředitel
V zast. Ing. Ondřej Ječný
podepsáno elektronicky
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