Obchodní firma nebo název:
Sídlo (místo podnikání):
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Nabídková cena:

Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
Praha 4, Olbrachtova 9, PSČ 140 00
společnost s ručením omezeným
49450301
CZ49450301
4 668 224,62 Kč s DPH

Část č. 2 - Olej motorový 5W/30 (O-1178)
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 330 litrů oleje motorového 5W/30 (O-1178). Celková
cena sjednaná ve smlouvě činí 35 798,40 Kč včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název:
PARAMO, a.s.
Sídlo (místo podnikání):
Přerovská čp. 560, Pardubice, PSČ 530 06
Právní forma:
akciová společnost
IČO:
481 73 355
DIČ:
CZ48173355
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy PARAMO, a.s. splnila všechny zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách a její nabídková cena byla nejnižší ze všech nabídek, které byly podány
na část č. 2 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
IV. Identifikační údaje ostatních uchazečů a nabídkové ceny
Obchodní firma nebo název: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
41189671
DIČ:
CZ41189671
Nabídková cena:
37 224,00 Kč s DPH
Část č. 3 - Olej tankový 20W/50 (O-239)
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 16 584,254 litrů oleje tankového 20W/50 (O-239).
Celková cena sjednaná ve smlouvě 956 447,10 Kč včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 4, Olbrachtova 9, PSČ 140 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
49450301
DIČ:
CZ49450301

III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. splnila všechny zákonné požadavky
i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a její nabídková cena byla nejnižší ze
všech nabídek, které byly podány na část č. 3 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
V. Identifikační údaje ostatních uchazečů a nabídkové ceny
Obchodní firma nebo název: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
41189671
DIČ:
CZ41189671
Nabídková cena:
1 078 272,00 Kč s DPH
Část č. 4 - Olej tankový SAE 10W/30 (O-1176)
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 2 912 litrů oleje tankového SAE 10W/30 (O-1176).
Celková cena sjednaná ve smlouvě činí 241 113,60 Kč včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
41189671
DIČ:
CZ41189671
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky
i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a byla jedinou nabídkou, která byla
podána na část č. 4 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
Část č. 5 - Olej motorový 15W/40 (O-1236) v provedení „Maxima RLD 15W/40“
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 15 184 litrů oleje motorového 15W/40 (O-1236)
v provedení „MAXIMA RLD 15W40“. Celková cena sjednaná ve smlouvě činí 1 621 651,20 Kč
včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
41189671
IČO:
DIČ:
CZ41189671

III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky
i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a byla jedinou nabídkou, která byla
podána na část č. 5 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
Část č. 6 - Olej letecký motorový 5cSt (O-156) v provedení „MOBIL Jet Oil II“
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 6 033 litrů oleje leteckého motorového syntetického 5cSt
(O-156) v provedení „Mobil Jet Oil II“. Celková cena sjednaná ve smlouvě činí 3 974 540,40 Kč
včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: FINTEX CHEMIE s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 1, Staré Město, Národní 365/43, PSČ 110 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
25953150
DIČ:
CZ25953150
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy FINTEX CHEMIE s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky i požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a byla jedinou nabídkou, která byla podána na část
č. 6 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
Část č. 7 - Olej převodový 85W/140 (O-228)
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 410 litrů oleje převodového 85W/140 (O-228). Celková
cena sjednaná ve smlouvě činí 29 077,20 Kč včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název:
PARAMO, a.s.
Sídlo (místo podnikání):
Přerovská čp. 560, Pardubice, PSČ 530 06
Právní forma:
akciová společnost
IČO:
481 73 355
DIČ:
CZ48173355
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy PARAMO, a.s. splnila všechny zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách a byla jedinou nabídkou, která byla podána na část č. 7 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.

Část č. 8 - Olej převodový 75W/90 (O-186) v provedení „Longevia TCX ECO 75W/90“
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 7 072 litrů oleje převodového 75W/90 (O-186)
v provedení „LONGEVIA TCX ECO 75W90“. Celková cena sjednaná ve smlouvě činí
2 028 249,60 Kč včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
41189671
DIČ:
CZ41189671
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky
i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a byla jedinou nabídkou, která byla
podána na část č. 8 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
Část č. 9 - Olej převodový 80W/90 (O-226)
I.
Předmět a celková cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka 23 504 litrů oleje převodového 80W/90 (O-226).
Celková cena sjednaná ve smlouvě 1 170 499,20 Kč včetně DPH.
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
41189671
DIČ:
CZ41189671
III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky
i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a její nabídková cena byla nejnižší ze
všech nabídek, které byly podány na část č. 9 veřejné zakázky.
IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl, že nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím
subdodavatele.
V. Identifikační údaje ostatních uchazečů a nabídkové ceny
Obchodní firma nebo název: Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
Sídlo (místo podnikání):
Praha 4, Olbrachtova 9, PSČ 140 00
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
49450301
CZ49450301
DIČ:
Nabídková cena:
1 194 388,67 Kč s DPH

