PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Zajištění údržby na území statutárního města Brna,
část 1 Letní údržba, část 2 Zimní údržba

Část veřejné zakázky:

část 2 Zimní údržba

Identifikace zadavatele:

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
Ing. Luděk Borový, generální ředitel, osoba zastupující
zadavatele na základě plné moci

Zástupce zadavatele:

RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno
IČ: 293 67 107

Veřejná zakázka
podle předmětu:
Předmět veřejné zakázky:

Cenu sjednaná v rámcové
dohodě na veřejnou zakázku,
pokud byla uzavřena:
Druh zadávacího řízení:

Označení účastníků zadávacího
řízení:

Veřejná zakázka na služby dělená na dvě části
Předmětem plnění Části 2 zakázky jsou služby spočívající
v poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití
posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele
při provádění prací zimní údržby a oprav pozemních
komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním
městě Brně a jeho okolí, zajištění zimní pohotovosti, při
provádění zimní posypové služby na pozemních
komunikacích ve statutárním městě Brně a jeho okolí
(zejména práce s posypovým materiálem, posyp vozovek
a chodníků, pluhování, úklid sněhu, atp.) a při provádění
náhradních prací v době bez sněhu, ledu či námrazy
(zejména práce spočívající v čištění příkopů, na opravách
vozovek, sadovnické práce na komunikační zeleni).
Podrobný popis předmětu Části 2 zakázky je uveden
v příloze zadávací dokumentace – Předloze Rámcové
dohody a jejích příloze – Část 2.

126 388 800,- Kč bez DPH
Nadlimitní veřejná zakázka na služby dělená na dvě části
zadávána v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném
znění (dále jen „zákon“)

Pořadové
číslo
1

Identifikační údaje
účastníka
W.A.K., spol. s r.o.,
Hudcova 532/78b,
Medlánky, 612 00 Brno

IČ

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

185 65 832

31. 1. 2019

12:50:06

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Žádný účastník nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně
odůvodnění jejich výběru:
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

W.A.K., spol. s r.o.
Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno
společnost s ručením omezeným
185 65 832

Odůvodnění výběru dodavatele:
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je pro Část 2 – Zimní údržba komunikací
stanovena ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena na základě jediného kritéria a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria a to podle
nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek podaných
pro konkrétní část veřejné zakázky tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by
měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník
zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
Vzhledem k tomu, že v této části zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka a to
nabídka účastníka W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno, byla nabídka
tohoto účastníka dle § 122 odst. 2 zákona vybrána bez provedení hodnocení. Jelikož nabídka
účastníka W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno byla jedinou podanou
nabídkou v rámci této části zadávacího řízení a splnila podmínky účasti v zadávacím řízení,
byla nabídka tohoto dodavatele vybrána.
Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou
zadavateli známi:
Dodavatel, se kterým byla uzavřena rámcová dohoda, neuvedl žádné poddodavatele.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita:
Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo zadavatelem použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo zadavatelem použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Zjednodušený režim nebyl zadavatelem použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo:
Zadávací řízení nebylo zrušeno a ani nebyl zaveden dynamický nákupní systém.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídky byly podávány pomocí elektronických komunikačních prostředků.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zakázka byla rozdělena na části.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona:
Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona nebyl stanoven.
V Brně, dne 14. 3. 2019
Ing. Petr Kolář, jednatel
RPA Tender, s.r.o.
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