PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
název zadavatele:
sídlo:
zastoupený:
IČ:

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.
Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti
65138082

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA NA SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ“
Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), vyhotovil tuto písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 217 ZZVZ.
I.

Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla na svoz odpadkových košů.
Zadavatel požaduje dodávku vozidla splňující následující technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4X2, kategorie vozidla SS
Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami
Tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s listovými pružinami
Hydraulické teleskopické tlumiče vpředu i vzadu
Zadní náprava s rozvodovkou
Uzávěrka diferenciálu – trvalý pohon zadní nápravy
4 kola s pneumatikami 225/75, R16C
Sklopná kabina dvoumístná
Naftový motor
55 kW (75 PS)
Objem motoru max. 2 000 cm3
90 litrů nádrž
Emisní směrnice 97/68/ES, stupeň 3B
Výfukové potrubí vedené nahoru za kabinou
5 převodových stupňů vpřed, 1 vzad
Jízdní rychlost min. 80 km/h
Servořízení
Brzdy kotoučové s vnitřním chlazením na všech kolech a 4 kanálový systém ABS
Ruční parkovací brzda (bubnová)
Přední rychloupínací deska na radlici
Lisovací nástavba pro komunální odpad o objemu 2 700 litrů, bez vyklápěče
Nástavba stlačovací poměr 2-3:1 dle typu odpadu
Pohon nástavby elektrohydraulickým agregátem 12 V
Oboustranná posuvná dvířka nástavby pro sypání odpadu
Ovládání nástavby po obou stranách, centrál STOP tlačítko
Bezpečnostní jistící prvky bočních dveří a stlačovací stěny nástavby
Do 3,5 t
1 ks teleskop. maják u kabiny
Oranžová barva kabiny i nástavby
Rozvor max. do 2.450 mm
Šířka vozidla max. do1650 mm
Provozní hmotnost min. 500 kg
Odpružené sedadlo řidiče
Záruka 24 měsíců

Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý.
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Specifikace zadávacího řízení:
druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ:
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ:
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ:

zjednodušené podlimitní řízení
dodávky
podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název

CPV

přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu

34000000-7

Měrná
jednotka
kpt

Množství
1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 850 000,00 Kč bez DPH
II.

Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:
Seznam podaných nabídek
Pořadové číslo
nabídky

III.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

1.

Unikont Group s.r.o.

2.

A-TEC servis s.r.o.

3.

MINAM Servis a.s.

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází
Služeb 609/6

IČ

41193113

Malešice, 108 00 Praha 10
Příborská 2320
Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Olomoucká 277/208

25357069
29216672

796 07 Držovice

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Seznam vyřazených nabídek:
Pořadové číslo
nabídky
-

IV.

Důvod vyřazení nabídky

žádné

Seznam účastníků a jejich nabídková cena a další údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídek:

Nabídkové ceny účastníků:

V.

Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Unikont Group s.r.o.

1 992 000,00

2.

A-TEC servis s.r.o.

1 938 000,00

3.

Minam Servis a.s.

1 975 000,00

Popis hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
stanovená podle § 114 ZZVZ.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně
poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního
cyklu.
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Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to:
NABÍDKOVOU CENU V KČ BEZ DPH.
Způsob hodnocení:
Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky
seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny:

VI.

Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

2.

A-TEC servis s.r.o.

1 938 000,00

3.

Minam Servis a.s.

1 975 000,00

1.

Unikont Group s.r.o.

1 992 000,00

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele podle § 122 ZZVZ:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

A-TEC servis s.r.o.
Příborská 2320, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo:

25357069

Konečné pořadí nabídek:
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

A-TEC servis s.r.o.

1 938 000,00

2.

Minam Servis a.s.

1 975 000,00

3.

Unikont Group s.r.o.

1 992 000,00

VII.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Účastník předložil nejnižší nabídkovou v Kč bez DPH, která byla jediným kritériem hodnocení.
VIII.
Cena sjednaná ve smlouvě:
CENA v Kč bez DPH: 1 938 000,00
IX.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Veřejná zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatelů.
X.
Střet zájmů
V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
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XI.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2 písm.
k) ZZVZ.
Nebyly použity jiné komunikační prostředky.
Nabídka byla podána písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického
nástroje. Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html.

Miroslav
Švancar
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Digitálně podepsal
Miroslav Švancar
Datum: 2019.09.06
13:48:38 +02'00'

