PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Označení zadavatele dle § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:

Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO:

61974757

Zápis v OR:

vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 14 a § 15 ZZVZ veřejnou
zakázkou na služby. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou zakázku
v souladu s § 151 ZZVZ jako sektorovou zakázku.

Název veřejné zakázky:

Poskytování služeb protektorování pneumatik

Ev. č. zakázky:
Ev. č. TED:

Z2018-036625
2018/S 206-471306

II.
Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
1) Předmět veřejné zakázky
a) poskytování služeb protektorování pneumatik používaných na vozidlech městské hromadné
dopravy provozovaných Zadavatelem;
b) zajištění odvozu koster pneumatik ze skladu Zadavatele na místo jejich protektorování a zpět
do skladu Zadavatele po jejich naprotektorování;
c) kontrola koster pneumatik dodaných Zadavatelem nedestruktivním analyzátorem;
d) opravy zjištěných poškození koster pneumatik a jejich následné protektorování;
e) poskytování příslušné poradenské a technické podpory obsluhy příslušných pracovníků
Zadavatele v souvislosti s plněním veřejné zakázky a v hospodaření s pneumatikami.
2) Cena sjednaná ve smlouvě
Cena za protektorování pneumatiky o rozměru 275/70 R 22,5…………… 2 849,00 Kč bez DPH.
Cena za protektorování pneumatiky o rozměru 285/70 R 19,5…………… 2 649,00 Kč bez DPH.
III.
Druh zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel vypsal veřejnou zakázku formou otevřeného řízení a v souladu s ust. § 14 a § 15 ZZVZ.
Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 151 ZZVZ jako sektorovou zakázku.
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IV.

Účastníci zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Poř. č.
účastníka

Účastník

IČO

Sídlo
Uničovská 370/19, 787 01, Šumperk

1.

RAUDO – výrobní družstvo invalidů

26842998

2.

CARLING, spol. s r.o.

45477680

3.

ALMA PNEU s.r.o.

25392344

4.

PRO NORTH CZECH, a.s.

25834860

Hviezdoslavova 1308/51, Slatina,
627 00 Brno
Malostranská 586, 742 42 Šenov u
Nového Jičína
Bezručova 446, Staré Město 739 61
Třinec

V.
Označení vyloučeného účastníka zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ
Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník PRO NORTH CZECH a.s., IČO 25834860, se sídlem:
Bezručova 446, Staré Město 739 61 Třinec, a to v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 ZZVZ, neboť
účastník jako vybraný dodavatel, který je akciovou společností, nemá výlučně zaknihované akcie.
VI.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva dle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ
Zadavatel dne 21. 01. 2019 uzavřel smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky s dodavatelem
RAUDO – výrobní družstvo invalidů, IČO 26842998, se sídlem: Uničovská 370/19, 787 01, Šumperk.
Odůvodnění výběru
Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky účastníků podle ust. § 114 a násl. ZZVZ podle níže uvedených
kritérií hodnocení a jejich vah:

Rozměr
pneumatiky

Kritéria hodnocení

Matematický
vztah mezi
kritérii
[Kč/km]

Váha
hodnotícího
kritéria
[ %]

Náklady na 1 ks protektoru 275/70 R 22,5 [Kč/km]
1

275/70 R 22,5

Kritérium A1
Kritérium B1

2

285/70 R 19,5

Nabídková cena 1 ks protektorované
pneumatiky [Kč] bez DPH
Garantovaný proběh pneumatiky po
protektorování [km] *)

Náklady na 1 ks protektoru 285/70 R 19,5 [Kč/km]
Nabídková cena 1 ks protektorované
Kritérium A2
pneumatiky [Kč] bez DPH
Garantovaný proběh pneumatiky po
Kritérium B2
protektorování [km] *)

Náklady =

A1

95

B1

Náklady =

A2

5

B2

V souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ se HK rozhodla předřadit (předsunout) hodnocení nabídek před
posouzení podmínek účasti. Teprve následně posuzovala splnění podmínek účasti u účastníka, který
podal dle hodnoticích kritérií nejvýhodnější nabídku.
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Hodnocení nabídek a pořadí účastníků
Matematický
vztah mezi
kritérii (Kč
bez DPH)

Hodnotící kritéria

Nabídková cena 1 ks
protektorované
pneumatiky rozměru
275/70 R 22,5 [Kč] bez
DPH
Garantovaný proběh
pneumatiky po
protektorování [km]

Kritérium
A1

Účastník č. 1
- RAUDO výrobní
družstvo
invalidů
Hodnota

Účastník č. 2 Účastník č.
- CARLING, 3 - ALMA
spol. s r.o.
PNEU s.r.o.
Hodnota

Hodnota

Účastník č.
4 - PRO
NORTH
CZECH a.s.
Hodnota

2 849,00 Kč

2 769,00 Kč

90 000 km

60 000 km

60 000 km

105 000 km

Náklady na 1 ks protektoru 275/70 R 22,5 [Kč/km]

0,032

0,046

0,066

0,030

Bodová hodnota

94,77

65,01

45,18

100

90,032

61,755

42,922

95,000

2 649,00 Kč

2 197,00 Kč

90 000 km

60 000 km

60 000 km

90 000 km

Náklady na 1 ks protektoru 285/70 R 19,5 [Kč/km]

0,029

0,037

0,062

0,027

Bodová hodnota

90,60

72,83

43,08

100

Bodová hodnota převážena váhou kritéria
hodnocení (5%)

4,530

3,641

2,154

5,000

Součet bodů

94,56

65,40

45,08

100,00

2.

3.

4.

1.

Kritérium
B1

Bodová hodnota převážena váhou kritéria
hodnocení (95%)
Nabídková cena 1 ks
protektorované
Kritérium
pneumatiky rozměru
A2
285/70 R 19,5 [Kč] bez
Náklady =
A2/ B2
DPH
Garantovaný proběh
Kritérium
pneumatiky po
B2
protektorování [km]

Pořadí účastníků

3 984,00 Kč 3 150,00 Kč

Náklady =
A1/ B1

3 714,00 Kč 2 400,00 Kč

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Z výše uvedené tabulky je patrné, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle zadavatelem zvolených
kritérií hodnocení, tj. nejnižší náklady na protektorování jedné pneumatiky rozměru 275/70 R
22,5 a nejnižší náklady na protektorování jedné pneumatiky rozměru 285/70 R 19,5 je nabídka,
kterou podal účastník č. 4 PRO NORTH CZECH a.s..
Hodnotící komise (dále také jen „HK“) v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 ZZVZ posoudila výši
nabídkové ceny účastníka č. 4 PRO NORTH CZECH a.s. a konstatovala, že účastník nenabídl
mimořádně nízké nabídkové ceny (ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, podpůrně k předpokládané
hodnotě veřejné zakázky).
HK konstatuje, že účastník č. 4 PRO NORTH CZECH a.s. splnil podmínky účasti v zadávacím řízení

Stránka 3 z 6

stanovené zadavatelem. HK se v souladu s ustanovením § 48 odst. 7 ZZVZ dále zabývala skutečností,
zda účastník č. 4 PRO NORTH CZECH a.s., který je akciovou společností, má výlučně zaknihované
akcie. Tuto skutečnost hodnotící komise ověřila z veřejně dostupných zdrojů (z výpisu z obchodního
rejstříku) a došla k závěru, že účastník č. 4 PRO NORTH CZECH a.s. tuto povinnost nesplnil (z
výpisu z obchodního rejstříku je zřejmé, že účastník výlučně zaknihované akcie nemá). S poukazem na
ustanovení § 48 odst. 9 ZZVZ, který de facto ukládá zadavateli povinnost vyloučit vybraného
dodavatele, v případě kdy zjistí z obchodního rejstříku naplnění nesplnění výše uvedené podmínky
vyplývající z ustanovení § 48 odst. 7 ZZVZ, zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 ZZVZ
vyloučil účastníka č. 4 PRO NORTH CZECH a.s. z další účasti v zadávacím řízení.
Vzhledem ke zjištěním učiněným ve vztahu k nabídce účastníka č. 4 PRO NORTH CZECH a.s.,
rozhodla HK, s poukazem na ustanovení § 39 odst. 4 ZZVZ, k posouzení splnění podmínek účasti u
účastníka, který se v rámci hodnocení nabídek umístil na druhém místě, tj. u účastníka č. 1 RAUDO –
výrobní družstvo invalidů.
Hodnocení nabídek a pořadí účastníků
Matematický
vztah mezi
kritérii (Kč
bez DPH)

Hodnotící kritéria

Účastník č. 1 Účastník č. 2 RAUDO - výrobní CARLING, spol.
družstvo invalidů
s r.o.

Účastník č. 3 ALMA PNEU
s.r.o.

Hodnota

Hodnota

Hodnota

2 849,00 Kč

2 769,00 Kč

3 984,00 Kč

90 000 km

60 000 km

60 000 km

Náklady na 1 ks protektoru 275/70 R 22,5 [Kč/km]

0,032

0,046

0,066

Bodová hodnota

100,00

68,59

47,67

95,000

65,163

45,290

2 649,00 Kč

2 197,00 Kč

3 714,00 Kč

90 000 km

60 000 km

60 000 km

Náklady na 1 ks protektoru 285/70 R 19,5 [Kč/km]

0,029

0,037

0,062

Bodová hodnota

100,00

80,38

47,55

Bodová hodnota převážena váhou kritéria
hodnocení (5%)

5,000

4,019

2,377

Součet bodů

100,00

69,18

47,67

1.

2.

3.

Nabídková cena 1 ks
protektorované
pneumatiky rozměru
275/70 R 22,5 [Kč] bez
DPH
Garantovaný proběh
pneumatiky po
protektorování [km]

Kritérium
A1

Náklady =
A1/ B1

Kritérium
B1

Bodová hodnota převážena váhou kritéria
hodnocení (95%)
Nabídková cena 1 ks
protektorované
Kritérium
pneumatiky rozměru
A2
285/70 R 19,5 [Kč] bez
Náklady =
A2/ B2
DPH
Garantovaný proběh
Kritérium
pneumatiky po
B2
protektorování [km]

Pořadí účastníků
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Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
HK v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 ZZVZ posoudila výši nabídkové ceny vybraného účastníka
č. 1 RAUDO – výrobní družstvo invalidů a konstatovala, že účastník nenabídl mimořádně nízké
nabídkové ceny (ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, podpůrně k předpokládané hodnotě veřejné
zakázky). Současně HK nemá důvodné pochybnosti o řádném plnění veřejné zakázky, tj. nemá
pochybnosti, že by došlo k nedokončení dané veřejné zakázky či k jejímu nekvalitnímu splnění.
HK konstatovala, že účastník č. 1 (RAUDO – výrobní družstvo invalidů) splnil podmínky účasti v
zadávacím řízení stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách v plném a požadovaném rozsahu.
Dodavatel splnil všechny zákonem i zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení a
předložil všechny doklady a informace dle výzvy v souladu s ust. § 122 ZZVZ (jejich doložení je
podmínkou pro uzavření smlouvy). Zadavatel se v souladu s ust. § 122 ZZVZ dále zabýval údaji o
skutečném majiteli vybraného dodavatele a konstatoval, že z předložených dokladů identifikoval údaje
o skutečném majiteli vybraného dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

VII. Označení poddodavatelů dodavatele dle § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogem dle § 217
odst. 2 písm. g) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
VIII.

IX.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ
Nerelevantní - nebylo použito.
X.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu dle § 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ
Nerelevantní - nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému dle § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XI.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků dle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ
Nerelevantní – při podání nabídek byl použit elektronický nástroj zadavatele JOSEPHINE.
XII.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn dle § 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XIII.

Stránka 5 z 6

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu dle § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XIV.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 dle § 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XV.

Zadavatel odkazuje na uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení, které uveřejnil na:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/, ev. č.: Z2018-036625.

V Ostravě dne 07. 02. 2019
Digitálně

Bc. Iveta
Bc. Iveta podepsal
Janečková
Janečková Datum: 2019.02.07
11:19:58 +01'00'

……………………………....
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu
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