
 

Veřejná zakázka ev. č. VZM 1/2012 
Cisternová automobilová stříkačka CAS20 – 2 kusy 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“) 
 

Název veřejné zakázky: C isternová automobilová stříkačka CAS 20 – 2 kusy 
 
 
Identifikační údaje zadavatele:  
Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 
 
zastoupené na základě příkazní smlouvy ze dne 31.12.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
08.07.2011 
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
zastoupená: plk.Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem  
IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 
 
 
Předmět veře jné zakázky: dodání 2 kusů cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro 
převážně městský provoz po zpevněných komunikacích v provedení speciálním technickém; 
součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odkup 2 kusů použitých vozidel THT DENNIS 
CAS K 27   
 
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona 

 
 
Cena sjednaná ve smlouvě: 20 431 200 Kč včetně DPH  
 
 
Identifikační údaje vybraného uchazeče:     THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, 
právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 46508147 
        

 
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Uchazeči podali nabídky, které splňují všechny 
požadavky zadavatele uvedené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. 
Uchazeči prokázali kvalifikační předpoklady, doložili poskytnutí jistoty v požadované výši a 
předložili řádně podepsané návrhy smlouvy, které splňují všechny minimální požadavky 
zadavatele na obsah smlouvy dle zadávací dokumentace. 
 
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková 
cena. Jako nejúspěšnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídka 
uchazeče s pořadovým číslem 1 – THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, právní 
forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 46508147.  
 
 
Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:  
 
--------- 
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Identifikační údaje všech uchazečů a je jich nabídková cena: 
Nabídka č. 1 - THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, právní forma: společnost 
s ručením omezeným, IČ: 46508147 

 
Výše nabídkové ceny bez DPH činí   17 026 000,- Kč 
DPH 20%                                3 405 200,- Kč 
Celková nabídková cena vč. DPH činí  20 431 200,- Kč  

 
 
Nabídka č. 2 - VOLKAN ITFAIYE MALZEMELERI SAN. TIC. LTD. STI.,  29 EKIM 
MAHALLESI GAZI CADDESI  No.21, 35875 TORBALI IZMIR, Turecko, právní forma: 
společnost s ručením omezeným, IČ: 9250027184 

 
Výše nabídkové ceny bez DPH činí   20 490 000,- Kč 
DPH 20 %                                4 098 000,- Kč 
Celková nabídková cena vč. DPH činí              24 588 000,- Kč  
 

 
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení     
a odůvodnění je jich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni 
k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této 
skutečnosti: 
                      
--------- 
 
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu: 
   
--------- 
 
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 
uveře jnění: 
   
--------- 
 
Důvod zrušení zadávacího řízení: 
   
---------- 

 
 

Dne: 10.12.2012           
 
Zpracoval: kpt. Mgr. Ivana Drbohlavová                       ………………………………  
 
 
 
 
Schválil: plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel         ……………………………....
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