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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
Vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. 
Sídlem:  Tepelská 871 / 5b, 353 01 Mariánské Lázně 
Zastupuje: Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel a Ing. Zdeněk Suchan, jednatel 
IČ:   26412501 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: (dále též „VZ“) 
„POŘÍZENÍ BEZEMISNÍCH DRÁŽNÍCH VOZIDEL VE SPOLEČNOSTI MĚSTSKÁ DOPRAVA 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O.“ 

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“) k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném 
řízení dle ZZVZ, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2019-017503, 
sepsal tuto Písemnou zprávu zadavatele. 

I. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních 
parciálních trolejbusů. 

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická 
specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace). 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky pomocí CPV: 
34622300-6 Trolejbusy 

II. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ 
Cena sjednaná ve smlouvě na VZ 100.640.000 Kč bez DPH 

III. Druh zadávacího řízení 
VZ byla zadávána v otevřeném řízení. 

IV. Označení účastníků zadávacího řízení  

Účastník č. Název účastníka zadávacího řízení 

1 ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, IČ 47718579 

V. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 
Nebyl vyloučen žádný účastník: 

VI. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru 

Obchodní firma, sídlo: ŠKODA ELECTRIC a.s., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň 

Právní forma uchazeče: akciová společnost 

IČ/DIČ:    47718579 / CZ47718579 

Nabídky měli být hodnoceny v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky měla být hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH. Nebylo provedeno hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení, protože byla doručena pouze jedna 
nabídka. Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem v Zadávací 
dokumentaci. 

VII. Označení poddodavatele/ů 
Nebude plněno pomocí poddodavatelů 

VIII. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 
Nepoužito. 

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 
Nepoužito. 

X. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 
Nepoužito. 
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XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 
Nezrušeno. Nejedná se o dynamický nákupní systém. 

XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 
prostředků 

Nebyly použity jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických prostředků. 

XIII. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.  

XIV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  
VZ nebyla členěna na části, jelikož se jedná o dodávku 8 ks jednoho typu trolejbusu a zadavatel 
nepovažoval rozdělení na části za účelné ani hospodárné. 

XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ 
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ. 

V Mariánských Lázních dne 13. srpna 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………................. 
Ing. Vladimír Nedvěd 

jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………................. 
Ing. Zdeněk Suchan 

jednatel 
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