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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle ustanovení § 85 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále též „zákon“)

1. Název ve ejné zakázky: SSZ – obnova vozového parku
2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 44/2013-23-22
3. Identifika ní údaje zadavatele, p edm t ve ejné zakázky, smluvní cena

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele

Praha 5, K ížová 25
edm tem ve ejné zakázky je dodávka jednoho osobního
automobilu st ední t ídy sedan a jednoho osobního
automobilu vyšší t ídy sedan.

edm t pln ní ve ejné zakázky

Smluvní cena vyplývající ze smlouvy

4. Identifika ní údaje všech uchaze
Obchodní
firma/název/jméno, p íjmení
uchaze e

1 299 271,90 K bez DPH

a jejich nabídková cena

Sídlo/místo podnikání, p íp.
bydlišt

O

Nabídková cena
etn DPH

Osiková 2, 130 00 Praha 3

45789584

1 572 119,99

Karlovarská 660, 163 00 Praha 6

26435713

1 598 410,--

AUTO JAROV s.r.o.
Autosalon Kloko ka Centrum,
a.s.

R – eská správa sociálního zabezpe ení

5. Identifika ní údaje vybraného uchaze e, od vodn ní výb ru, subdodavatel

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
vybraného uchaze e

AUTO JAROV s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
vybraného uchaze e

Osiková 2, 130 00 Praha 3

Od vodn ní výb ru nejvhodn jší
nabídky

Nabídka zájemce obsahovala nejnižší nabídkovou cenu
etn DPH dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona.

Subdodavatel

-----

6. Identifika ní údaje zájemc
i uchaze , jež
v zadávacím ízení a od vodn ní jejich vylou ení
Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

byli

vylou eni

z ú asti

Od vodn ní vylou ení

-----

-----

7. Identifika ní údaje uchaze , jež byli vylou eni z ú asti v zadávacím ízení
z d vodu mimo ádn nízké nabídkové ceny, v etn od vodn ní

Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

Od vodn ní vylou ení

-----

8.

-----

vod použití jednacího ízení s uve ejn ním, jednacího ízení bez uve ejn ní
i sout žního dialogu
SSZ vypsala podlimitní ve ejnou zakázku na po ízení jednoho kusu osobního automobilu st ední
ídy a jednoho kusu osobního automobilu vyšší t ídy. Nabídku p edložili uchaze i AUTO JAROV
s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3, I O: 45789584 a Autosalon Kloko ka centrum, a.s., Karlovarská
660, 163 00 Praha, I O: 26435713. Na základ jednání hodnotící komise, p estože nabídky obou
zájemc splnily požadavky § 69 odst. 5 zákona, byli oba zájemci vylou eni zadavatelem z ú asti
v zadávacím ízení, nebo oba podali nabídky, jež neodpovídaly požadavk m zadavatele uvedeným
v zadávacích podmínkách.
Na základ výše uvedeného zadavatel tak využil možnosti zadat ve ejnou zakázku v jednacím
ízení s uve ejn ním dle § 22 odst. 2 zákona, pon vadž v p edchozím zjednodušeném podlimitním
ízení byly podány nep ijatelné nabídky v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona.

9. D vod zrušení zadávacího ízení
Zadávací ízení nebylo zrušeno.
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V Praze dne: 2. 12. 2013

Razítko zadavatele

Ing. Jan Halí , v.r.
vrchní editel úseku ekonomicko – správního
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