Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„ Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají “
zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
dle ust. § 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“)
1. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Identifikační číslo:

61974757

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nejvýše 40ks nových nízkopodlažních
středněkapacitních tramvají do délky 25m (s tou výhradou, že počet tramvají, určených
k dodání ve lhůtě 36 – 48 měsíců ode dne uzavření smlouvy, není fixní, ale bude záviset na
budoucím požadavku zadavatele).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací
dokumentaci.
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným uchazečem činí 1.119.600.000,- Kč bez DPH.

Signature Not Verified

Stránka 1 z 4

Mgr. Milan Šebesta, LL.M.
3.1.2017 10:38:41

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma uchazeče

Sídlo

IČO

Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565

Stadler Bussnang AG

Bussnang, Švýcarsko

CH-440.3.000.189-5

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
V návaznosti na zadavatelem stanovené zadávací podmínky provedla hodnotící komise
hodnocení nabídek dle ust. § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria
ekonomická výhodnost nabídky, v souladu s následujícími dílčími kritérii:
Dílčí hodnotící kritérium

Váha

A. Nabídková cena

70 %

B. Počet tramvají k dodání do 12 měsíců od uzavření smlouvy

3%

C. Úroveň technických podmínek nízkopodl. středněkapacitních tramvají

27 %

Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče, jehož nabídka dosáhla podle uvedených hodnotících kritérií nejvyššího bodového
hodnocení, jak vyplývá z následujícího:
K hodnocení nabídek byla využita elektronická aukce. Předmětem elektronické aukce bylo
jen dílčí hodnotící kritérium A. „Nabídková cena“ (v rámci aukce byla soutěžena cena za
dodání 1 vozidla v Kč bez DPH). Na základě elektronické aukce nabídli uchazeči nabídkové
ceny k hodnocení v této výši:
pořadové
č.
nabídky

Uchazeč

Výše nabídkové ceny (v Kč bez
DPH) po elektronické aukci

1.

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

1.116.578.000,-

2.

Stadler Bussnang AG

1.119.600.000,-
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Výsledné pořadí nabídek po hodnocení
Bodové hodnoty

Poř. č. nabídky,
obchodní firma
uchazeče

Nabídková
cena

Počet tramvají
k dodání do 12 měsíců

Úroveň technických
podmínek nízkopodl.

od uzavření smlouvy

středněkapacitních

Součet

Pořadí

bodů

nabídky

tramvají

Krnovské
opravny a

1.

strojírny

70

0

23,52

93,52

2.

69,81

0

24,15

93,96

1.

s.r.o.
Stadler
2.

Bussnang
AG

Bližší podrobnosti související s posouzením a hodnocením nabídek jsou uvedeny ve zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek.
6. Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele
Zadavatel prozatím nepředpokládá plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele.
7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů:

Poř. č.

Obchodní firma

nabídky

uchazeče

1.

Krnovské opravny a
strojírny s.r.o.

2.

Stadler Bussnang AG

Výše nabídkové
Sídlo

IČO

ceny (bez DPH) po
aukci

Stará Ježnická 1556/1, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01

46581146

1.116.578.000,-

Krnov
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565

CH-

Bussnang, Švýcarsko

440.3.000.189-5
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1.119.600.000,-

8. Vyloučení uchazeči
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

V Brně dne 3. 1. 2017

____________________________
Dopravní podnik Ostrava a.s.
v zastoupení MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., jednatel
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