
Otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávku 
Výběrové řízení na dodávku technologie lanové dráhy 

 

 

 
Malá Morávka 16.10.2012 

 
 

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

 
veřejná zakázka v rámci otevřeného nadlimitního řízení 
 
“Výb ěrové řízení na dodávku technologie lanové dráhy“, 
 
která je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 2.2. rozvoj cestovního ruchu, 2.2.1. Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. 
 
Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když 
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek, na internetových stránkách 
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a zadáno ke 
zveřejnění na portálu věstníku veřejných zakázek ISVZUS dne 26.7.2012. Předběžné oznámení o 
zakázce bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 25.6.2012. 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když 
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 

1. Identifikační údaje zadavatele:  
Název: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
Sídlo: Malá Morávka 122, 793 36 
Identifikační číslo: 26864924 
Daňové identifikační číslo: CZ26864924 
Zastupující: Gabriela Bártková, místopředseda představenstva, Jaroslav Lukeš, předseda 
představenstva  
 

2. Zvolený druh zadávacího řízení: 
Otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávku. 
 
3. Identifika ční údaje vybraného uchazeče: 
LEITNER AG SpA 
Brennerstrase 34. Via Brennero, I-39049 Sterzing – Vipiteno, Itálie 
IČ: 00123790214 
 
Vítězný uchazeč splnil všechny požadavky kladené zadavatele a nabídl ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku za předmět veřejné zakázky. Dodávka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů. 
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4. Identifika ční údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena, údaje o vyloučení uchazečů: 
Seznam posouzených nabídek: 
 

Pořadí nabídky Název uchazeče Adresa uchazeče 
1. KT stav s.r.o. Úpská 301, 542 24 Svoboda nad 

Úpou 
2. MND Eastern Europe, s.r.o. Železniční 1095, 058 01, Poprad, 

Slovenská republika 
3. LEITNER AG SpA Brennerstrase 34. Via Brennero, 

I-39049 Sterzing – Vipiteno, 
Itálie 

 
 
Popis způsobu hodnocení nabídek: 
 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky 
je vyjádřena dílčími hodnotícími kritérii vyjadřujícími vztah užitné hodnoty a ceny. Těmito dílčími 
kritérii jsou nabídková cena a stáří zjištěné jako doba v letech uplynulá od roku výroby předmětu 
dodávky do roku 2012, když žádná z hlavních částí předmětu dodávky nesmí být starší 15ti let.  
 
Hodnocení bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se 
vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých 
nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude 
stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě, že podle uvedené metody 
dosáhne více nabídek stejné bodové hodnoty, bude rozhodující pro určení nejvýhodnější nabídky dílčí 
kritérium nabídková cena. 
 
Váha dílčího kritéria cena je 60%, váha dílčího kritéria stáří je 40%. Bodová hodnota dílčího kritéria 
stáří je odvislá od rozdílu číslovky 15 a číslovky představující počet let uplynutých od roku výroby 
dodávky do roku 2012. Rokem výroby dodávky je rok výroby nejstarší hlavní části dodávky, přičemž 
pro tyto účely se za hlavní části dodávky považují poháněcí a vratná stanice, traťové podpěry, pohony, 
frekvenční měniče, motory, dopravní lano, hydraulické napínání, technologie rozběhového pásu, 
kladkové baterie, vozy a nouzový pohon vč. záložního spalovacího motoru. 
 
Nabídky jednotlivých uchazečů: 

Pořadí 
nabídky 

Nabídková cena bez DPH Rok Výroby 

1. 16.840.000,- Kč 1998 

2. 34.893.300,- Kč 2012 

3. 16.500.000,- Kč 2012 

 
Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska zákonných požadavků, zejména prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona.  
 
Nabídka uchazeče č. 2, společnosti MND Eastern Europe, s.r.o. byla vyřazena z hodnocení, neboť 
neobsahuje doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 
zákona a to konkrétně doklad dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006 Sb., u statutárního orgánu – 
jednatele doklad o bezúhonnosti ve vztahu k území České republiky. K  hodnocení postoupily pouze 
nabídky č. 1 a 3, společnosti KT stav s.r.o. a LEITNER AG SpA. 
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Výsledky hodnocení zachycuje tabulka, která zobrazuje konečné pořadí uchazečů: 
 

Nabídka č. Název uchazeče Pořadí v hodnocení 
1. KT stav s.r.o. 2. 
2. LEITNER AG SpA 1. 

 
 
5.Nebyl vyloučen žádný uchazeč, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu. 
 
6. Nebyl použit soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění. 
Zadávací řízení nebylo zrušeno. 
 
7. Tato zpráva bude zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem, kdy dojde k ukončení zadávacího řízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Bártková       Jaroslav Lukeš 
místopředseda představenstva      předseda představenstva 


