
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 

k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: 
 

„Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti  
Master Truck s.r.o. – II. Opakované řízení“ 

ČÁST 2 – ŠKOLENÍ VOLVO 

zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP 

LZZ , v platném znění, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, s názvem projektu „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti  

Master Truck s.r.o.“ 
 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název:     Master Truck s.r.o. 
Sídlo:     Liberec – Liberec XXIII-Doubí, Doubská 573, PSČ 463 12 
IČ:     286 88 961 
DIČ:     CZ28688961 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26879 

Zastoupen:    Michal Škrob, jednatel 
  

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma:   Erste Grantika Advisory, a.s. 
Sídlo:     Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ:     25597001 
DIČ:     CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. 

Kontaktní adresa:   Erste Grantika Advisory, a.s. 
Jánská 448/10 
602 00 Brno 

Kontaktní osoba:   Mgr. Petra Kašpárková 
Telefon:    + 420 731 193 869 
Kontaktní e-mail:   kasparkovap@grantika.cz  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název:     Master Truck s.r.o. 
Sídlo:     Liberec – Liberec XXIII-Doubí, Doubská 573, PSČ 463 12 
Zastoupen:    Michal Škrob, jednatel 
IČ:     28688961 
 

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDMĚT ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v realizaci odborných školení 
zaměstnanců zadavatele. Odborná školení budou zaměřena na oblast specializace zadavatele, tj. školení 
v oblasti servisu nákladních vozidel a jejich komponent a navazujících procesů, tj. školení v oblasti řízení 
obchodních případů pro servisní zakázky. 

Předmětem části 2 veřejné zakázky je realizace odborného školení pro servisní pracovníky zadavatele, 
jehož předmětem je proškolení na opravy motorů, převodovek a elektrických součástí značky Volvo a 
konkrétní specifika, která je třeba při opravách respektovat. 

III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1.402.500,- Kč bez DPH 

IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Otevřené řízení dle ust. § 27 ZVZ. 

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE 

Pořadové číslo nabídky 1 

Obchodní firma  Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

Sídlo Obchodní 109, 251 01 Čestlice 

Právní forma 112 – Společnost s ručením omezeným 

IČ 61055239 

VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

Dne 14. 1. 2015 bylo elektronickým odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. a) ZVZ zahájeno otevřené řízení k výše 
uvedené podlimitní veřejné zakázce.  

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 5) zadávací dokumentace měly být nabídky do tohoto zadávacího 
řízení doručeny na adresu sídla osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení na základě ust. § 151 ZVZ, 
tj. Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, a to nejpozději 3. 2. 2015 do 10:00 hod. 
V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel pro část 2 celkem 1 nabídku, a to nabídku 
uchazeče Volvo Group Czech Republic, s.r.o., sídlem Obchodní 109, 251 01 Čestlice, IČ: 61055239 (dále 
jen jako „uchazeč Volvo Group Czech Republic, s.r.o.“). 

V souladu s ust. § 71 odst. 6 ZVZ, pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu 
nabídku, obálka se neotevírá. To neplatí, pokud zadavatel postupoval tak, že zrušil předchozí zadávací 
řízení s obdobným předmětem dle ust. § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ, v oznámení o zahájení nového 



Písemná zpráva zadavatele 
 „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Master Truck s.r.o. – II. Opakované řízení“ – Část 2 

 

   strana 3 

zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a v oznámení o zahájení nového zadávacího 
řízení označil změny zadávacích podmínek.  

Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce navazuje na zadávací řízení s názvem „Odborné vzdělávání 
zaměstnanců společnosti Master Truck s.r.o. – Opakované řízení“, jež bylo zahájeno odesláním oznámení 
o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 17. 11. 2014 pod evidenčním číslem 
zakázky: 402203 a ukončeno Rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení dne 5. 1. 2015. 
Zadavatel před zahájením zadávacího řízení ke shora označené veřejné zakázce neprovedl žádné změny 
v zadávacích podmínkách oproti zadávacímu řízení s názvem „Odborné vzdělávání zaměstnanců 
společnosti Master Truck s.r.o. – Opakované řízení“. 

Zadavatelem ustanovená komise pro otevírání obálek na svém jednání konaném dne 3. 2. 2015 
konstatovala, že nabídka uchazeče Volvo Group Czech Republic, s.r.o. splňuje veškeré požadavky dle ust. 
§ 71 odst. 8 ZVZ.   

Hodnotící komise následně provedla v souladu s ust. § 59 a násl. ZVZ posouzení prokázání splnění 
kvalifikace uchazeče Volvo Group Czech Republic, s.r.o. v rozsahu stanoveném zadavatelem v zadávací 
dokumentaci, a shledala, že uchazeč Volvo Group Czech Republic, s.r.o. prokázal splnění kvalifikačních 
předpokladů v plném rozsahu. Hodnotící komise dále dle ust. § 76 a násl. ZVZ přistoupila k posouzení 
nabídky uchazeče Volvo Group Czech Republic, s.r.o. z hlediska splnění zákonných požadavků a 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Zadavatel na základě provedeného 
posouzení nabídky dospěl k závěru, že nabídka uchazeče Volvo Group Czech Republic, s.r.o. splňuje 
zákonné požadavky a požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách.  

Dle ust. § 79 odst. 6 ZVZ hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit 
nabídku jediného uchazeče. Pokud nebyla nabídka hodnocena podle ust. § 79 odst. 6 ZVZ, zadavatel 
rozhodne o výběru této nabídky. 

V souladu s výše uvedeným zadavatel na základě ust. § 81 odst. 2 ZVZ rozhodl o výběru nabídky 
uchazeče Volvo Group Czech Republic, s.r.o., sídlem Obchodní 109, 251 01 Čestlice, IČ: 61055239. 

VII. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTERÁ MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE 

Předmětná veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele. 

VIII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA 

Pořadové číslo nabídky 1 

Obchodní firma  Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

Sídlo Obchodní 109, 251 01 Čestlice 

Právní forma 112 – Společnost s ručením omezeným 

IČ 61055239 

Nabídková cena v Kč bez DPH 1.402.500,- 

IX. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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X. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU 
NABÍDKOVOU CENU 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
V Brně dne 20. 3. 2015 
 
 
Za zadavatele – Master Truck s.r.o.: 
 

Podepsáno uznávaným elektronickým podpisem  
...................................................... 
Mgr. Petra Kašpárková 
poradce pro výběrová řízení 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
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