PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:
Název zadavatele

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo zadavatele
Identifikační číslo

Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ:
301 00
252 20 683

Název veřejné zakázky Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají
Druh zadávacího řízení

otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka

Lhůta
pro
nabídek

10. 9. 2018 v 8:30 hod

Ev. č. zakázky

I.

podání

Z2018-014644

Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 22 ks obousměrných velkokapacitních tramvají,
které splňují ke dni dodání veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné
dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky,
které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti
Zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.100.000.000,- Kč bez DPH; (slovy: jedna-miliardajedno-sto-milionů-korun-českých bez DPH).

II.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel uzavřel dne 9. 10. 2018 rámcovou kupní smlouvu s vybraným dodavatelem:
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Název:
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
se sídlem:
Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:
62623753
DIČ:
CZ62623753
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1491
Kupní cena sjednaná ve smlouvě:
a)

za prodej 1 kusu tramvaje:
55.010.453,- Kč bez DPH
slovy: padesát pět milionů deset tisíc čtyři sta padesát tři korun českých

b)

za prodej celkem 2 kusů tramvají:
110.020.906,- Kč bez DPH
slovy: jedno sto deset milionů dvacet tisíc devět set šest korun českých

III.

Identifikační údaje jediného účastníka a jeho nabídka:

V této veřejné zakázce byla ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 10. 9. 2018 do 8:30 hodin) podána
jedna (1) nabídka níže uvedeného účastníka zadávacího řízení, a to v písemné (listinné) a elektronické
podobě na datovém nosiči. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla podána žádná další nabídka.
Identifikace účastníka: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
IČO: 62623753
Sídlo: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Nabídka účastníka zadávacího řízení je tato:
NABÍDKOVÁ CENA/POČET DNŮ
Kupní cena jednoho (1) kusu tramvaje, který je předmětem
plnění této veřejné zakázky v Kč bez DPH
Celoživotní náklady na opravy po haváriích a mimořádných
opravách v Kč bez DPH

NABÍDKA
55.010.453,- Kč
3.056.100,- Kč

Počet dnů zkrácení mezního dodacího termínu 2 ks tramvají

0

Počet dnů zkrácení mezního termínu dodání náhradních dílů pro
opravy tramvají po haváriích a mimořádných událostech

15
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IV.

Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
s odůvodněním jejich vyloučení:

V tomto zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

V.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť byla podána pouze jedna nabídka.
Hodnotící komise posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení jediného účastníka.
Jediný účastník prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu požadovaném
zadávacími podmínkami. Nabídka jediného účastníka obsahuje zadavatelem požadované údaje a
dokumenty a splňuje technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a nabídková
cena jediného účastníka je přiměřená a nejedná se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Nabídka byla shledána jako ekonomicky výhodná.

VI.

Označení poddodavatelů:

Vybraný dodavatel v rámci veřejné zakázky specifikoval poddodavatele, který se bude podílet na
plnění předmětné veřejné zakázky: ŠKODA ELECTRIC a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301
28, IČO 47718579.
VII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:

Zadavatel požadoval podání nabídek v listinné podobě, a to především z důvodu, že je mu to dle ust.
§ 107 odst. 1 ZZVZ výslovně umožněno.
VIII.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl u žádné z osob podílejících se na této veřejné zakázce identifikován.
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IX.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části:

Zadavatel nerozdělil zakázku na části, neboť to dle jeho názoru nebylo vhodné s ohledem na předmět
veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží, které představuje jeden funkční celek
s věcnou, místní a časovou souvislostí. Rozdělení veřejné zakázky by tak bylo z ekonomického a
funkčního hlediska neefektivní.

V Plzni dne 16. 10. 2018
podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Šindelářová
2018.10.16
Šindelářová Datum:
12:59:17 +02'00'

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Petra Šindelářová
vedoucí právního oddělení
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