PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO:

00164801

Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Centrální nákup

Veřejná zakázka

automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016“ –
část 1, s Evidenčním číslem veřejné zakázky 639959

Cena sjednaná ve smlouvě na část 1 veřejné zakázky:
14 053 431,- Kč bez DPH.
Předmět části 1 veřejné zakázky:
Předmětem části 1 byla dodávka těchto automobilů:
-

osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi, celkem 8 ks

-

osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií
hatchback, liftback, sedan, celkem 1 ks

-

osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi,
celkem 1 ks

-

osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi
s pohonem 4x4, celkem 1 ks

-

osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi
a pohonem na CNG, celkem 20 ks

-

osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií
hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4, celkem 1 ks

-

osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi
a pohonem 4 x 4, celkem 25 ks

-

sobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 s karoserií liftback nebo
sedan s pohonem 4x4, celkem 4 ks

Zvolený druh zadávacího řízení na část 1 veřejné zakázky:
Tato nadlimitní veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení zakázky (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje vybraného uchazeče v rámci části 1 veřejné zakázky, odůvodnění výběru
nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele:
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče AUTO ŠEVČÍK c. z., spol. s r.o., se sídlem
Vinařického 961, 389 01 Vodňany, IČO: 48207322. Zadavatel vybral nejvhodnější nabídku na základě
základního hodnoticího kritéria, kterým byla dle §78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena.
Žádná část plnění nebude realizována prostřednictvím subdodavatele.
Identifikační údaje uchazečů o část 1 veřejné zakázky a jejich nabídková cena:

Číslo

Obchodní firma/název a sídlo

nabídky

uchazeče

1.

2.

AUTO-BRANKA, spol. s r.o.
Vlnitá 890/70, 147 00 Praha

Havex-auto, s.r.o.
Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí

IČO uchazeče

Nabídková cena bez DPH
v Kč

49245589

14 550 580,-

60108151

14 680 730,-

48290980

14 160 000,-

0177041

13 808 566,94

48207322

14 053 431,-

26435713

15 470 636,47

OKIM spol. s r.o.
3.

Havlíčkova 396, 411 17
Libochovice
ŠKODA AUTO a.s.

4.

Tř. Václava Klementa 869, 293 01
Mladá Boleslav

5.

6.

AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
Vinařického 961, 389 01 Vodňany

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Borského 876, 152 00 Praha

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení na část 1 veřejné
zakázky, a odůvodnění jejich vyloučení:
ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 0177041
Uchazeč byl povinen ve své nabídce předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Toto
čestné prohlášení však v nabídce uvedeno nebylo. Zákon i příslušná ustálená judikatura doplňování
nabídky (tzn. i dotčeného čestného prohlášení) výslovně zakazuje; dokument tedy nebylo možno
zpětně dožádat.
Výše identifikovaný uchazeč tudíž dle § 76 odst. 1 zákona nesplnil požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách. Nabídka proto byla hodnotící komisí z hodnocení vyřazena a zadavatel
rozhodl dle § 76 odst. 6 zákona o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Autosalon Klokočka Centrum a.s., se sídlem Borského 876, 152 00 Praha, IČO: 26435713
Při posuzování uchazečovy nabídky bylo zjištěno, že uchazeč rozlišuje jednotkové ceny dle nabízené
barvy automobilů.
To přitom není zadávacími podmínkami dovoleno, neboť dle ustanovení 6.1 zadávací dokumentace
platí, že: „(…) Uchazeč nebude rozlišovat jednotkové ceny na základě barvy nabízených vozidel.“
Cenové dělení dle barev však uchazeč sám uvádí i v textu písemného vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 zákona.
Z těchto důvodů výše identifikovaný uchazeč nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách. Nabídka proto byla hodnotící komisí z hodnocení vyřazena a zadavatel rozhodl
dle § 76 odst. 6 zákona o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu:
Tento důvod vyloučení nenastal, z tohoto důvodu nebyl vyloučen žádný uchazeč.
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení
bez uveřejnění:
Nebylo využito.

Důvod zrušení části 1 zadávacího řízení:
Nebylo zrušeno.

V Praze, dne 19. prosince 2016

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

