Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Dodávka nosičů kontejnerů 2022“
nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-045705

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ze dne 2. 3. 2022
V souladu s ustanovením § 217 ZZVZ byla k výše uvedené veřejné zakázce zpracována tato
písemná zpráva zadavatele.
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou
zakázku
Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových vozidel pro svoz komunálního odpadu:
1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 6 tun,
1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 8 tun,
1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 10 tun, pro jízdu v jízdní soupravě.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
6 442 000,- Kč bez DPH
b) použitý druh zadávacího řízení
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Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
c) označení účastníků zadávacího řízení
Účastníci zadávacího řízení
Pořadové
číslo
nabídky*

Název/jméno a
příjmení účastníka

1

TECHNOCAR s.r.o.

2

Hošek Motor a.s.

3

FORNAL trading s.r.o.

Sídlo
Na Sádkách 1935/1, 767 01
Kroměříž
Žarošická 4315/17, Židenice,
628 00 Brno
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny

IČO
26943654
63484463
26229650

* pořadové číslo nabídky určené certifikovaným elektronickým nástrojem E-ZAK, v
případě zneplatnění některé nabídky uchazečem nemusí být číselná řada úplná
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný účastník nebyl vyloučen.
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Byla uzavřena smlouva s účastníkem TECHNOCAR s.r.o., IČ: 26943654, se sídlem Na Sádkách
1935/1, 767 01 Kroměříž.
Odůvodnění dle Oznámení o výběru dodavatele, zprávy o hodnocení nabídek a posouzení
splnění podmínek účasti dostupných z profilu zadavatele.
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)
Vybraný dodavatel uvádí, že nemá poddodavatele.
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebyly použity.
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
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i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebylo použito.
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
K uvedenému nedošlo.
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky byly podávány přes E-ZAK.
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn,
Nebyl zjištěn střet zájmů.
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Neuvádí se.
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3
Nebylo požadováno, neuvádí se.
SAKO Brno, a.s.
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
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