Technické služby města Nového Jičína, příspěvková
organizace
Veřejná zakázka Nákup a instalace 9 ks parkovacích automatů a 1 ks
závorového systému, včetně technického vybavení a
softwarového příslušenství
Způsob zadání
Veřejná zakázka vypsaná formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 28.08.2020
Zadavatel

Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona
1. Označení zadavatele
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace
Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín
IČO: 00417688
DIČ: CZ00417688
zastoupeno Ing. Pavlem Tichým, ředitelem Technických služeb
2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace 11 ks stávajících parkovacích
automatů a závorového systému, stavební připravenost a dodávka vč. instalace 9 ks
nových parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, spolu s technickým
vybavením a softwarovým příslušenstvím.
Součástí plnění předmětu zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s dodávkou,
zejména konzultace za účelem výběru stanoviště pro zařízení, dodání potřebné
dokumentace pro přípravu stanoviště, instalace zařízení včetně zprovoznění
dálkového přenosu dat a vybrání vhodného nastavení, zkouška funkčnosti zařízení
na místě a zaškolení pro obsluhu zařízení a softwarového vybavení. Dále je součástí
plnění předmětu zakázky také bezúplatná roční technická podpora software zařízení
zahrnující konzultace ovládání zařízení a software, aktualizaci software a případnou
instalaci software na nové zařízení se zachováním pořízených dat.
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě činí 1 781 787 Kč bez DPH, tj. 2 155 962,27
Kč vč. DPH.
Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název Parking Pro s.r.o.
Sídlo
Postřižínská 20, 250 70 Odolená Voda
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
04979591
DIČ
CZ04979591

Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
akciová společnost
60715286
CZ60715286

Nabídka č. 3
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

WSA doprava a parkování s.r.o.
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice
společnost s ručením omezeným
27913309
CZ27913309

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.
5. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně jejího
odůvodnění
Nabídka č. 3
Obchodní firma nebo název WSA doprava a parkování s.r.o.
Sídlo
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
27913309
DIČ
CZ27913309
Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové
ceny (100%). Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. f) až n) zákona stranou zadavatele
nedošlo, proto je do této zprávy neuvádí.
V Novém Jičíně dne 26.11.2020

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Tichý
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ředitel TSNJ

