PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1. Identifikační údaje zadavatele a veřejné zakázky
Název/obchodní firma:

Silnice LK a.s.

Sídlo:

Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO:

287 46 503

Veřejná zakázka:

„Odběr pohonných hmot (Středisko Hrabačov)“
zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného
dodavatele, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Zadavatel předmět veřejné zakázky vymezuje následujícími CPV kódy:
09134210-2 Motorová nafta
09132000-3 Automobilový benzin
30163100-0 Karty pro odběr pohonných hmot
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky byla uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě o poskytování dodávek uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem činí nejvýše 21,749718,- Kč bez DPH (jednotková cena ke dni podání
nabídky, jedná se o cenu proměnlivou).
4. Druh zadávacího řízení a jeho odůvodnění
Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel dne
24. 9. 2020 zahájil otevřené řízení s názvem „Odběr pohonných hmot“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020033789 (dále jen „zadávací řízení“), rozdělené na deset částí; ve lhůtě pro podání nabídek obdržel ve vztahu k
části 5 – Středisko Hrabačov 1 nabídku, která splnila veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele.
Vybraný dodavatel nicméně zadavateli neposkytl součinnost nutnou k uzavření smlouvy, smlouvu výslovně odmítl
uzavřít a tím zmařil účel zadávacího řízení. S ohledem na to, že vybraný dodavatel jako jediný účastník zadávacího
řízení současně odstoupil ze zadávacího řízení, zadavatel v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ přikročil ke zrušení
zadávacího řízení ve vztahu k této části veřejné zakázky.
Vzhledem k tomu, že ke zmaření původního zadávacího řízení došlo z důvodu mimo sféru vlivu zadavatele, resp.
k tomu, že zadavatel předmět veřejné zakázky potřebuje pro zajištění svých operativních potřeb zcela nezbytně,
přičemž tyto potřeby nelze v dané chvíli uspokojit jiným způsobem, se zadavatel rozhodl zadat předmět této veřejné
zakázky odpovídající předmětu zrušené části 5 původního zmařeného zadávacího řízení, v jednacím řízení bez
Stránka 1 z 3

uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel souběžně činí aktivní kroky k zajištění odběru pohonných hmot ve
středisku Hrabačov jiným způsobem, prostřednictvím velkokapacitního benkaloru, přičemž co nejdříve po dni
zprovoznění a zahájení zásobování tohoto benkaloru zadavatel smlouvu uzavřenou v jednacím řízení bez
uveřejnění ukončí.
5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Název/obchodní
firma/jméno a
příjmení účastníka
Stavební společnost
s.r.o.

Sídlo

Valdštejnská 6, 514 01 Jilemnice

IČO

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

150 45 081

21,749718,-

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jejich
výběru

1.

Název / obchodní firma /
jméno a příjmení
dodavatele

Sídlo

IČO

Stavební společnost s.r.o.

Valdštejnská 6, 514 01 Jilemnice

150 45 081

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)
21,749718,-

Odůvodnění:
V rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky byla podána pouze jedna nabídka, a to nabídka společnosti
Stavební společnost s.r.o., IČO: 15045081, Valdštejnská 6, 514 01 Jilemnice. Hodnocení nabídek nebylo v souladu
s § 122 odst. 2 ZZVZ provedeno a vybraný dodavatel byl podle stejného ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ vybrán
k uzavření smlouvy.
8. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 7, pokud jsou zadavateli známi
Dodavatel bude předmět veřejné zakázky plnit samostatně.
9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podávány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl identifikován.
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12. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu
Tato veřejná zakázka není rozdělena na části.
13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ
Toto kritérium ekonomické kvalifikace nebylo zadavatelem požadováno.
V Praze dne 30. 03. 2021

Digitálně podepsáno
Jméno: JUDr.
Csaba Csorba
Datum: 30.03.2021
16:19:07

__________________________

JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
smluvní zástupce zadavatele v zadávacím řízení
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