Písemná zpráva zadavatele
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

o významné nadlimitní veřejné zakázce na služby
zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona

Název veřejné zakázky:

Výběr dopravce pro uzavření smluv o veřejných
službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast
Znojemsko
(dále jen „veřejná zakázka“)

Část č. 4 veřejné zakázky
Zadavatel:
Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO: 70888337

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

2.

Jihomoravský kraj
70888337
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v
Jihomoravském kraji. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky:
Kód CPV:
60100000-9

3.

Služby silniční dopravy

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena je ve smlouvě sjednána jako jednotková cena za vozokilometr:
Klasický autobus/Standard IDS (IDS2K, IDS2KN, IDS2KNA, IDS3K, IDS3KN):
Malý autobus/Standard IDS (IDS3M):
Minibus/Standard IDS (IDS3IN):

4.

29,29 Kč bez DPH
27,49 Kč bez DPH
25,89 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona.

5.
Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky, plnění prostřednictvím subdodavatele
Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

BDS-BUS, s.r.o.
Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
25302078

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Komise neprovedla hodnocení nabídek, neboť by měla hodnotit pouze jednu nabídku, a to nabídku
uchazeče BDS-BUS, s.r.o.
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Části předmětu veřejné zakázky, jež mají být plněny prostřednictvím subdodavatele
Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

6.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Nabídka

č. 1

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Dělnická 946, 441 01 Podbořany
61325759

Celková nabídková cena:

25 360 729,49 Kč bez DPH

Jednotková cena za 1 vozokilometr:
Klasický autobus/Standard IDS (IDS2K, IDS2KN, IDS2KNA, IDS3K, IDS3KN):
Malý autobus/Standard IDS (IDS3M):
Minibus/Standard IDS (IDS3IN):

Nabídka

č. 2

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

BDS-BUS, s.r.o.
Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
25302078

Celková nabídková cena:

25 969 272,06 Kč bez DPH

Jednotková cena za 1 vozokilometr:
Klasický autobus/Standard IDS (IDS2K, IDS2KN, IDS2KNA, IDS3K, IDS3KN):
Malý autobus/Standard IDS (IDS3M):
Minibus/Standard IDS (IDS3IN):

28,60 Kč bez DPH
26,85 Kč bez DPH
25,29 Kč bez DPH

29,29 Kč bez DPH
27,49 Kč bez DPH
25,89 Kč bez DPH

7.
Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Nabídka

č. 1

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Dělnická 946, 441 01 Podbořany
61325759

Uchazeč neprokázal splnění ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Dle odst. 5.1 zadávací dokumentace byl v souladu s § 50 odst. 1 zákona uchazeč mj. povinen prokázat
splnění ekonomickou a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložením čestného
prohlášení. V průběhu zadávacího řízení byla vyloučeným uchazečem oznámena skutečnost, kdy tento
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uchazeč přestal splňovat ekonomickou a finanční způsobilost dle § 58 odst. 1 zákona. Vyloučený uchazeč
byl zadavatel vyzván k doplnění dokladů prokazujících splnění ekonomické a finanční způsobilosti.
Vyloučený uchazeč na výzvu předložil čestné prohlášení, že není ekonomicky a finančně způsobilý splnit
veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím
řízení podle § 60 odst. 1 zákona.

8.
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně
nízkou nabídkovou cenu
Žádná z nabídek neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

9.
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či
jednacího řízení bez uveřejnění
Veřejná zakázka nebyla zadávána v žádném z uvedených druhu zadávacích řízení.

10.

Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 21.06.2017

Mgr. Jan Tejkal

Digitálně podepsal Mgr. Jan Tejkal
Datum: 2017.06.21 11:07:23 +02'00'

__________________________________________
Jihomoravský kraj
v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
jednatel
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