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, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
252 20 683

Název veřejné zakázky Dodávka materiálu pro Veřejné osvětlení
Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůta pro podání
nabídek

5. 11. 2019 v 10:00 hod

I.

Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na
dodávku materiálu pro veřejné osvětlení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.700.000,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů sedm set
tisíc korun českých).
II.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel uzavřel dne 18. 12. 2019 rámcovou kupní smlouvu s vybraným dodavatelem:
Název:
se sídlem:

ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
Dobrovodská 1804/43, České Budějovice 5, 370 06 České
Budějovice
IČO:
40743624
DIČ:
CZ40743624
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
552
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Kupní cena sjednaná ve smlouvě je stanovena jako násobek skutečně dodaného množství (ks) zboží
a ceny za jednotku zboží v Kč bez DPH uvedené v Příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy – oceněný
katalog materiálu pro veřejné osvětlení.
Jednotkové ceny materiálu pro veřejné osvětlení vycházejí z naceňovaného modelového příkladu,
který zadavatel uvedl v zadávacích podmínkách v katalogu poptávaného předmětu plnění.

III.

Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídkové ceny:

V této veřejné zakázce byly ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 5. 11. 2019 do 10:00 hodin) podány
tři (3) nabídky níže uvedených účastníků zadávacího řízení, a to v elektronické podobě podané
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla
podána žádná další nabídka.
Podané nabídky:
Pořadové číslo
1.

Identifikace účastníka
ELFETEX, spol. s r.o.
Sídlo: Plzeň, Hřbitovní 31a, okres Plzeň-město, PSČ 31216
IČO: 40524485

Celková nabídková cena za materiál – ocenění dle
modelového příkladu

Pořadové číslo
2.

Identifikace účastníka
K & V ELEKTRO a.s.
Sídlo: Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 11000
IČO: 28463005

Celková nabídková cena za materiál – ocenění dle
modelového příkladu

Pořadové číslo
3.

3 830 566,40 Kč bez DPH

4 504 144,95 Kč bez DPH

Identifikace účastníka
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
Sídlo: Dobrovodská 1804/43, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
IČO: 40743624

Celková nabídková cena za materiál – ocenění dle
modelového příkladu

3 627 086, 59 Kč bez DPH
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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 komisí bylo provedeno hodnocení nabídek a posouzeno splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení účastníka s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, kdy základním (jediným)
kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena celkem v Kč bez DPH - ocenění dle modelového
příkladu.
Vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu požadovaném
zadávacími podmínkami. Nabídka vybraného dodavatele obsahuje zadavatelem požadované údaje a
dokumenty a splňuje technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a nabídková
cena vybraného dodavatele je přiměřená a nejedná se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
VI.

Označení poddodavatelů:

Vybraný dodavatel v rámci veřejné zakázky nevyužije žádného poddodavatele.
VII.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení, a to především z důvodu, že je mu to dle ust. § 52
ZZVZ výslovně umožněno.
VIII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:

Zadavatel nepoužil jiné komunikační prostředky při podání nabídky než elektronické.
IX.

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.
V Plzni dne 14. 1. 2020

Mgr. Petra
Šindelářová

Digitálně podepsal
Mgr. Petra
Šindelářová
Datum: 2020.01.14
10:26:29 +01'00'

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