Město Šumperk
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX01U1JCJ*

Naše čj.: MUSP 2232/2018
Naše sp. zn.: 93580/2017 JSDH/PAKO

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka
-

nadlimitní otevřené řízení

1. Označení zadavatele:
Název:
Sídlo
IČO

Město Šumperk
nám. Míru 1, Šumperk
00303461

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH města Šumperka.
3. Cena sjednána ve smlouvě: 6 262 200 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla vypsána jako nadlimitní otevřené řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Účastník 1: KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha, IČO: 4792247
Účastník 2: WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO: 29305934
Účastník 3: LUING PYREX, spol. s r.o., Marxova 372/6, 736 00 Havířov-Město, IČO: 6468484
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen v zadávacím řízení.
7. Označení vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název WISS CZECH, s.r.o.
Sídlo
Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
IČO
29305934
Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek bylo provedeno postupem uvedeným v zadávacích podmínkách. Hodnotícím
kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky
Jednotlivá dílčí kritéria jsou:
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

celková nabídková cena bez DPH
výkon motoru v kW

90%
10%

Při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria výkon motoru v kW zadavatel stanovuje jako minimální
hodnotu 310 kW a jako maximální hodnotu 360 kW. Nabídka, která bude obsahovat nižší
hodnotu než je minimální, bude vyřazena pro nesplnění technických podmínek zadávacího řízení.
Nabídka obsahující vyšší hodnotu než je maximální obdrží hodnotu odpovídající maximálně
hodnotě 360 kW.
Nabídková cena bude hodnocena:
jako poměr nejnižší nabídkové ceny ku ceně posuzované nabídky x 100 x 90%
Výkon motoru bude hodnocen:
jako poměr posuzované hodnoty výkonu motoru ku nejvyšší nabídnuté hodnotě výkonu motoru x
100 x 10%
Přidělené body za nabídkovou cenu a body za výkon motoru budou sečteny. Nabídka s nejvyšším
počtem bodů bude vybrána jako nejvýhodnější.
8. Označení poddodavatelů:
Nepoužito.
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
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Z organizačních a technických důvodů zadavatele je v současné době jednoduší příjem nabídek
v listinné podobě.
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
Zakázku nelze z technického řešení rozdělovat na části.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Prokázání obratu nebylo požadováno.
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