Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Dodání letištních autobusů
otevřené řízení s konáním elektronické aukce
Z2017-000373

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zápis v OR:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 160 08
282 44 532
oddíl B, vložka 14003, u Městského soudu v Praze

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je realizace plnění s názvem „Dodání letištních autobusů“, tj.
dodání velkokapacitních letištních autobusů pro přepravu cestujících dle technických specifikací
stanovených zadavatelem, spolu s poskytováním servisní podpory a dodávky náhradních dílů a to za
podmínek specifikovaných v zadávacích podmínkách.
2. Cena sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena za:
a) dodání předpokládaného počtu 22 kusů letištních autobusů v Kč bez DPH,
b) poskytnutí 1000 hodin servisních prací v Kč bez DPH,
c) školení jednoho (1) zaměstnance zadavatele ohledně obsluhy letištního autobusu s vystavením
certifikátu, který bude umožňovat danému zaměstnanci školit další osoby zadavatele,
d) školení jednoho (1) zaměstnance zadavatele ohledně servisní údržby a oprav letištního autobusu v
rozsahu servisní technik / mechanik s vystavením relevantního certifikátu,
byla stanovena ve výši 182 981 800 Kč bez DPH.
Položka
1 ks Zboží zn. COBUS, typ C3000

Cena v Kč bez DPH
8.280.900,--

Cena za zajištění školení jednoho (1) zaměstnance Objednatele ohledně obsluhy
Zboží s vystavením certifikátu, který bude umožňovat danému zaměstnanci školit
další osoby Objednatele.

1000,--

Cena za zajištění školení jednoho (1) zaměstnance Objednatele ohledně servisní
údržby a oprav Zboží v rozsahu servisní technik / mechanik s vystavením
relevantního certifikátu.

1000,--

Cena za Servisní služby byla stanovena ve výši 800,- Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování Servisní služby
(= 60 minut).

3. Označení účastníků zadávacího řízení
GSE Services, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1597/76, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČO: 289 85 729,
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15688.
4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný jeho účastník.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce.
Nabídkové ceny a další hodnotící kritéria před konáním elektronické aukce
Uchazeč

GSE Services, a.s.
Počet bodů

KRITÉRIUM 1
Nabídková cena
(Kč bez DPH)

KRITÉRIUM 2
Délka záruky
(kalendářní měsíc)

KRITÉRIUM 3
Kapacita možné
obsazenosti
(počet cestujících)

190 882 000 Kč

72

110

60

35

5

Výpočet počtu bodů kritéria 1 = (100*190 882 000*0,6) / 190 882 000 = 60 bodů
Výpočet počtu bodů kritéria 2 = (100*72*0,35) / 72 = 35 bodů
Výpočet počtu bodů kritéria 3 = (100*110*0,05) / 110 = 5 bodů
Nabídkové ceny a další hodnotící kritéria po konání elektronické aukce
Uchazeč

GSE Services, a.s.
Počet bodů

KRITÉRIUM 1
Nabídková cena
(Kč bez DPH)

KRITÉRIUM 2
Délka záruky
(kalendářní měsíc)

KRITÉRIUM 3
Kapacita možné
obsazenosti
(počet cestujících)

182 981 800 Kč

72

110

60

35

5

Výpočet počtu bodů kritéria 1 = (100*190 882 000*0,6) / 190 882 000 = 60 bodů
Výpočet počtu bodů kritéria 2 = (100*72*0,35) / 72 = 35 bodů
Výpočet počtu bodů kritéria 3 = (100*110*0,05) / 110 = 5 bodů
Uchazeč spol. GSE Services, a.s. se sídlem: Na Pankráci 1597/76, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČO: 289
85 729, zapsaný v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15688, nabídl
dodavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku a tedy dne 11. 5. 2017 byla s tímto dodavatelem uzavřena
rámcová kupní smlouva a smlouva o poskytování servisních služeb a zajištění dodávek náhradních dílů.
6. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

7. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky na plnění veřejné zakázky se předkládaly v listinné podobě. Ustanovení povinné elektronické formy
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve vztahu k podání nabídky dle § 211 odst. 3 Zákona dosud
nenabylo účinnosti.
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