Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

346/VZ/16

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P16V00000325“
ev. č. VZ ve VVZ: „640288“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu
na motorová vozidla.
Cena sjednaná ve smlouvě: 16 981 920,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

SPEED LEASE a.s.

Sídlo:

SPEED LEASE a.s.
Těšnov 1/1059
110 00 Praha 1

IČO:

62912691

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
- jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky byla nejnižší celková nabídková cena, tj.
celková výše předpokládaných provozních nákladů vozového parku za smluvní období
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
Název
Sídlo
číslo
nabídky

IČO

Nabídková cena

1.

SPEED LEASE a.s.

SPEED LEASE a.s.
Těšnov 1/1059
110 00 Praha 1

62912691

16 981 920,00 Kč bez
DPH

2.

AUTOspektrum 2000 Ringhofferova 115/1
s.r.o.
155 21 Praha 5

45352364

17 436 960,00 Kč bez
DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
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...
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 (pokud je
zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Karlových Varech dne 15.03.2017
Ing. Štěpánka Košťálová, vedoucí odboru, v.r.
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