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Česká republika – Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č. j. MV-105043-31/VZ-2015

Praha 8. září 2016

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 bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích
stanic formou karet“
Identifikační údaje centrálního zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34, Praha 7
00007064
Ing. Stanislavem Loskotem
ředitelem
odboru
veřejných
a centrálních nákupů

zakázek

Česká republika – Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21, Praha 4

1) Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky bylo uzavření rámcové smlouvy s jedním
uchazečem na odběr benzínu Natural 95 a nafty motorové u čerpacích

1

stanic formou karet po dobu 48 měsíců pro jednotlivé veřejné zadavatele
resortu Ministerstva vnitra ČR.
2) Cena sjednaná ve smlouvě:
Centrální zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu s jedním uchazečem – CCS
Česká společnost pro platební karty s.r.o., který splnil podmínky
zadávacího řízení a umístil se 1. v pořadí. Po dobu trvání rámcové smlouvy
se tento uchazeč zavázal dodávat pohonné hmoty s pevně stanovenou
marží IP (inline prémie) pro benzín Natural 95 80 USD a pro naftu
motorovou 120 USD, respektive po dosazení zmíněných marží IP (inline
prémie) dodávat pohonné hmoty v aktuálních jednotkových cenách v Kč za
litr dle níže uvedeného vzorce pro výpočet nabídkové ceny:
NC = (PT + IP uchazeče) x KT x DR / 1000 + SPD,
kde:
NC

je nabídková cena za 1 litr benzínu / 1 litr nafty (bez DPH),

PT

je aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací Platts
Barges FOB Rotterdam Mean z předešlého týdne v USD,

IP

je prémium tuzemského trhu v USD za 1 t paliva představující
náklady na zpracování produktu, doplnění biosložkou, obchodní
marži dodavatele, náklady na dopravu zboží z rafinerie do místa
výdeje i náklady na nutnou rekonstrukci stojanů a autorizačních
zařízení a další náklady vyplývající s provozováním čerpacích stanic
a administrativními úkony uchazeče,

KT

je aritmetický průměr denních kotací kurzů Kč/USD vydaných ČNB
za předcházející týden

DR

je referenční hustota (koeficient), Natural 95= 0,755 kg/m3, nafta=
0,845 kg/m3

SPD je spotřební daň, Natural 95= 12,84 Kč bez DPH, nafta= 10,95 Kč
bez DPH
3) Zvolený druh zadávacího řízení
Pro veřejnou zakázku bylo zvoleno v souladu s ustanovením § 21 odst. 1
písm. a) zákona ve smyslu ustanovení § 27 zákona otevřené řízení.
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Na základě uzavřené rámcové smlouvy budou veřejní zadavatelé v resortu
MV, se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1
zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání, vyzývat
uchazeče CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. písemnými
výzvami v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) zákona k uzavření
kupních smluv.
4) Identifikační údaje uchazečů včetně jejich nabídkových cen (řazeno
vzestupně dle počtu bodů):
1.
Obchodní název:
Sídlo:
IČO:
Počet bodů:
Nabídková cena:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
27916693
99,47
848.463.225,66 Kč bez DPH

2.
Obchodní název:
Sídlo:
IČO:
Počet bodů:
Nabídková cena:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
60193531
99,18
843.140.680,00 Kč bez DPH

V zadávacím řízení byla jako základní hodnotící kritérium stanovena
ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii byly stanoveny
nabídková cena s vahou 85% a pokrytí čerpacími stanicemi s vahou 15%.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče uvedeného 1.
v pořadí.
Centrální zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu s uchazečem, který se
v zadávacím řízení umístil 1. v pořadí.
5) Údaje požadované zákonem v ustanovení § 85 odst. 2 písm. e), f), g), h) a i)
centrální zadavatel neuvádí, neboť dané situace v zadávacím řízení nenastaly.
za centrálního zadavatele
Ing. Stanislav Loskot
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