PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Označení zadavatele
Název:

Silnice LK a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

287 46 503

Sídlo:

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

2. Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ
FRÝDLANT 2019 - 2020 (dále jen „Veřejná zakázka“)

Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltové směsi
zakázky:
typu ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním
zpracováním pro cestmistrovství Frýdlant se sídlem na adrese
Dlouhá 3267, 464 01, Frýdlant - Větrov. Průběžné dodávky budou
prováděny odběrem zboží v provozovně prodávajícího. Smlouva byla
uzavřena na dobu trvání 12 měsíců.
CPV kódy:

09240000

3. Cena sjednaná ve smlouvě
Jednotková cena za 1 tunu asfaltové směsi ACO 8 činí 1.650 Kč bez DPH.
Násobek ceny za 1 tunu asfaltové směsi a celkového předpokládaného objemu dodávek za dobu
trvání smlouvy činí 1.320.000 Kč bez DPH. Cena však bude hrazena dle skutečného objemu
čerpání, přičemž celková maximální hodnota za dobu trvání smlouvy nebyla stanovena.
4. Použitý druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

jednací řízení bez uveřejnění

Způsob
ukončení uzavření smlouvy
zadávacího řízení:
5. Identifikace účastníků
Název:

Liberecká obalovna, s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

622 45 589

Sídlo:

Hrádecká 247, 460 01 Liberec

6. Účastníci vyloučení z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Název:

Liberecká obalovna, s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

622 45 589

Sídlo:

Hrádecká 247, 460 01 Liberec

Odůvodnění výběru:

Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť byla podána jediná
nabídka. Vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti
Veřejné zakázky v plném rozsahu a jeho nabídka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. S ohledem na výše uvedené byl
v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ vybrán k uzavření smlouvy Vybraný
dodavatel.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů podle předchozího článku, kteří jsou zadavateli známi
Není relevantní.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení v soutěžním dialogu
Není relevantní.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Maximální technologická vzdálenost provozovny dodavatele do sídla příslušného cestmistrovství
je s ohledem na platné technické normy a technické podmínky ministerstva dopravy TP 148
stanovena na 40 km a max. délka jízdy nákladním vozidlem pro přepravu předmětu zakázky
od provozovny dodavatele do sídla příslušného cestmistrovství je stanovena na 60 min.
Objektivně existuje pouze jeden hospodářský subjekt, který může veřejnou zakázku provést, a to
vybraný dodavatel. V souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ a čl. 32 odst. 2 písm. b.)
odst. ii) směrnice 2014/24/EU hospodářská soutěž z technických důvodů neexistuje.
Zadavatel odeslal k uveřejnění oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante, proti němuž
neobdržel námitky.
11.Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Není relevantní.
12.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Není relevantní.
13.Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků

Není relevantní.
14.Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Není relevantní.
15.Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Není relevantní.
16.Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Není relevantní.
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