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 středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Druh zadávacího řízení

otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2017 v 8:00 hod

Ev. č. zakázky

Z2017-024962

I.

Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají (dále též
jako „dodávka tramvají“) splňující ke dni dodání tramvají 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 504.000.000,- Kč bez DPH; (slovy: pět-set-čtyři-milionůkorun-českých bez DPH).

II.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel uzavřel dne 8. 11. 2017 Rámcovou kupní smlouvu s vybraným dodavatelem:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Pod Bezručovým vrchem, Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov
46581146
CZ46581146
vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 3488

Cena sjednaná ve smlouvě:
a)

za prodej 1 kusu tramvaje částku ve výši:
32 750 000,- Kč bez DPH
slovy: třicetdvamilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských

b)

za prodej celkem 9 kusů tramvají částku ve výši:
294 750 000,- Kč bez DPH
slovy: dvěstědevadesátčtyřimilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských

c)

za prodej dalších celkem 7 kusů tramvají částku ve výši:
229 250 000,- Kč bez DPH
slovy: dvěstědvacetdevětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských

III.

Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídkové ceny:

V této veřejné zakázce byla ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 19. 10. 2017 do 8:00 hodin) podána pouze
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.
Pořadové číslo nabídky: 1

Identifikace dodavatele: Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
IČO: 46581146
Sídlo: Pod Bezručovým vrchem, Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov

Hodnotící kritéria:

Údaje z nabídek

Kupní cena jednoho (1) kusu tramvaje, který je předmětem plnění
této veřejné zakázky v Kč bez DPH

32.750.000,- Kč

Celoživotní náklady na opravy po haváriích a mimořádných
opravách v Kč bez DPH

2.348.250,- Kč

Počet dnů zkrácení mezního dodacího termínu 9 ks tramvají

0

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

IV.

0

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:

Nabídka byla posouzena hodnotící komisí a splňuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem.
Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení byl pouze jediný účastník, byl dodavatel vybrán bez provedení
hodnocení. Nabídka byla shledána jako ekonomicky výhodná.

VI.

Označení poddodavatelů:

Vybraný dodavatel v rámci veřejné zakázky specifikuje poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění
předmětné veřejné zakázky:
Poddodavatelem bude společnost PRAGOIMEX a.s., IČO: 15888100, se sídlem Pod náspem 795/12. 190
00 Praha 9, zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 501
podíl na plnění bude 45%

V Plzni dne 11. 12. 2017
podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Šindelářová
2017.12.22
Šindelářová Datum:
14:54:11 +01'00'

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

