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Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“):

„Dodávka 2 osobních elektromobilů“
A. Identifikace zadavatele a předmět veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec
Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:
34110000-1 – Osobní vozidla
34144900-7 – Elektrická vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou nových osobních elektromobilů pro
potřeby Magistrátu města Liberec, a to dle níže uvedené specifikace technických parametrů a
minimální výbavy.
Elektromobily budou pořízeny v rámci projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon
CNG“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Automobily s rokem výroby ne starším než 2017
Požadované parametry a výbava prvního a druhého elektromobilu:
Technické parametry
M1
 kategorie
elektrické nabíjení
 palivo
min. 60 kW
 výkon
EURO 6
 emisní norma
pětidveřová
 typ karoserie
rozvor min. 2.400 mm
 rozměry
min. 250 l
 objem zavazadlového prostoru
min. 8 let
 záruka na baterii
modrá
 barva
 reálný dojezd za běžných podmínek na
min. 150 km
jedno nabití
Minimální výbava
 Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k nabíjecí stanici
 Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k jednofázové rozvodné síti
 Elektronický stabilizační systém ESP
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Posilovač řízení
Airbagy vpředu
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Imobilizér elektronický
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách
Klimatizace
Autorádio
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

B. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Cena za dílo byla ve smlouvě sjednána ve výši 952 910 Kč bez DPH (1 153 020 Kč vč. DPH).
C. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
D. Označení účastníků zadávacího řízení
AUTOTREND, spol. s r.o. (IČ 413 24 838, sídlo: České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice,
460 06 Liberec)
ČEZ ESCO, a.s., (IČ 035 92 880, sídlo: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4)
E. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
ČEZ ESCO, a.s., (IČ 035 92 880, sídlo: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4) - nesplnil
zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
F. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
AUTOTREND, spol. s r.o. (IČ 413 24 838, sídlo: České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice,
460 06 Liberec
Po vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení zbyla v tomto řízení nabídka pouze
jednoho účastníka. Tato nabídka splňovala veškeré zákonné podmínky a požadavky zadavatele,
proto zadavatel rozhodl v souladu s § 122 odst. 2 zákona o výběru této nabídky.
G. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene f), pokud jsou zadavateli známi
Vybraný dodavatel nevyužije poddodavatele.
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H. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Nebylo použito.
I. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
J. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
K. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
L. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Povinnost elektronické komunikace dle § 211 zákona nabývá účinnosti dle § 279 zákona dnem
18. října 2018.
M. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
N. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
O. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.
Liberec 2. srpna 2018
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
………………………………….
Tibor Batthyány, v. r.
primátor města Liberec

