Statutární město Ostrava
zastoupené
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

č.j. HSOS-75333-16/2018
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
1. Název veřejné zakázky:
Dopravní automobil pro JSDH Proskovice
2. Identifikační údaje zadavatele:
Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451
zastoupené na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 31. 12. 2003 ve znění dodatku č. 1
ze dne 8. 7. 2011
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupená: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS
Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
3. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 kusu dopravního automobilu určeného pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice.
4. Cena sjednaná ve smlouvě:
3 991 790,- Kč vč. DPH
5. Použitý druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
6. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
obchodní firma nebo název: THT Polička, s.r.o.
IČO: 46508147
sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí
právní forma: společnost s ručením omezeným
7. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení a důvod jejich
vyloučení:
----------------------------Veřejná zakázka ev. č.3/2018/SMO (poř.č. 216/2018)
Dopravní automobil pro JSDH Proskovice

8. Identifikační údaje dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, a odůvodnění jeho
výběru:
obchodní firma nebo název: THT Polička, s.r.o.
IČO: 46508147
sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí
právní forma: společnost s ručením omezeným
odůvodnění výběru: Nabídka vybraného dodavatele byla jedinou podanou nabídkou. Tato
nabídka splnila veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a
vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Proto byl tento dodavatel
vybrán k uzavření smlouvy.
9. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatele uvedeného v bodu 8, kteří jsou
zadavateli známi:
--------------------------------10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem,
nebo jednacího řízení bez uveřejnění:
--------------------------------11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
--------------------------------12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
-------------------------------13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
-------------------------------14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
--------------------------------15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
-------------------------------16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona:
-------------------------------Ostrava dne 26.11.2018

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje
Zpracovala: Ivana Řeháčková
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