Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

Zajištění provozu MAD v České Lípě na období 10 let
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2018-025105

Zadavatel:
Město Česká Lípa
IČO: 00260428
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

1.

Identifikační údaje zadavatele

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

Město Česká Lípa
00260428
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Mgr. Romana Žatecká, starostka

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.mucl.cz/

Smluvní zastoupení zadavatele
1.1
Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím
řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se
sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528,
ID datové schránky: vb7kdaz.

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky
2.1
Zadavatel v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVS“) zajišťuje dopravní obslužnost nad rámec dopravní
obslužnosti území kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a jejich
propojením na území města Česká Lípa (příp. v jeho příměstských oblastech).
2.2
Předmětem veřejné zakázky je tak zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Česká Lípa (příp. jeho
příměstských oblastí) na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.01.2019 a s trváním do dne
31.12.2028.
2.3
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách
(příloha dokumentace zadávacího řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.4
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek:
Kód CPV:
60100000-9
60112000-6

Služby silniční dopravy
Služby veřejné silniční dopravy
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3.

Cena sjednaná ve smlouvách

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem představuje celkovou cenu dopravního
výkonu přepočtenou na 1 km výkonu dle jízdních řádů ve výši 57,88 Kč bez DPH.

4.

Zvolený druh zadávacího řízení

4.1

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

5.1

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo
účastníka

Účastník

IČO

Sídlo

1.

BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.

05666112

Na Rovinkách 211, Podmoklice,
513 01 Semily

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ještě jednu nabídku. Ta však byla zadavateli v rozporu
se zadávacími podmínkami doručena na adresu sídla zadavatele v listinné podobě. V souladu s § 28
odst. 2 zákona se výše uvedená nabídka nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží. Zadavatel po otevření této nabídky zjistil, že by nabídka nebyla vybrána jako nevýhodnější
i kdyby byla doručena zadavatelem stanoveným způsobem, neboť celková cena dopravního výkonu
přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů byla v této nabídce stanovena ve výši 62,98 Kč bez DPH
a kritéria kvality nedosahovala úrovně nabídky dodavatele BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.

6.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu
6.1

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
7.1

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel
Účastník

č. 1

Účastník:
IČO:
Sídlo:

BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.
05666112
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
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Odůvodnění výběru
Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť v zadávacím řízení je pouze jeden účastník.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva.

9.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

9.1
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části z důvodu úzké funkční, věcné, časové a místní
souvislosti požadovaných služeb. S ohledem na charakter požadovaného plnění a totožný okruh
potencionálních dodavatelů zadavatel nepovažoval za účelné veřejnou zakázku rozdělit na části,
přičemž nerozdělením veřejné zakázky na části nedošlo k omezení hospodářské soutěže.

V Brně dne 11.10.2018
podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Tejkal
Datum: 2018.10.11
Tejkal
09:26:02 +02'00'
______________________________

Město Česká Lípa
v. z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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