„Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková
vozidla zahraničních značek 2016 až 2020“

Č.j.: ZSM-147-57/OVZ-2016

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“)

„Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková vozidla
zahraničních značek 2016 až 2020“
(dále také „veřejná zakázka“)

Číslo jednací zadávacího řízení: ZSM-147/OVZ-2016
Zahájeno odesláním Oznámení o zakázce do VVZ dne: 22. 9. 2016

Zadavatel tímto ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „ZVZ“) podává tuto písemnou zprávu o veřejné zakázce.
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba zadavatele:
Email:
Tel.:
Fax:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praha 10, Vršovice, Přípotoční 300/12
67779999
CZ67779999
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel
Ing. Miroslava Lebedová
m.lebedova@zsmv.cz
+420 974 844 475
+420 974 844 733
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„Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková
vozidla zahraničních značek 2016 až 2020“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční
servis (dále jen „Služby) vozidel zahraničních značek včetně dodávek ND dílů potřebných pro
poskytované Služby s min. 15 % slevou z doporučených cen dovozce vozidel. Zakázka byla
rozdělena na 17 částí, dle značek aut.
1 – Mercedes Benz
2 – Ford
3 – Hyundai
4 – Honda
5 – Land Rover
6 – Renault
7 – Nissan
8 – Citröen
9 – Suzuki
10 – Jeep
11 – Hummer
12 – Jaguár
13 – Mazda
14 – BMW + Mini Cooper
15 – Mitsubishi
16 – Volvo
17 – Dacia
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
50112100-4 Opravy automobilů
34300000-0 Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům
Cena sjednaná ve smlouvě část č. 5 Land Rover:
Hodinová sazba za Služby:
Mechanické/diagnostické
1 090,- Kč bez DPH
Klempířské/karosářské
1 090,- Kč bez DPH
Lakýrnické
1 090,- Kč bez DPH
Celkový počet nabízených normohodin
834,86
Cena přepravního paušálu

990,- Kč bez DPH
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Cena sjednaná ve smlouvě část č. 12 Jaguar:
Hodinová sazba za Služby:
Mechanické/diagnostické
1 290,- Kč bez DPH
Klempířské/karosářské
1 290,- Kč bez DPH
Lakýrnické
1 290,- Kč bez DPH
Celkový počet nabízených normohodin
203,49
Cena přepravního paušálu

990,- Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Identifikační údaje vybraného uchazeče pro část 5 Land Rover a část 12 Jaguar:
DAJBYCH s.r.o., U Mlýna 23, 326 00 Plzeň, IČO: 626 22 099, zapsaná v OR vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6277.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:
1) Celkové množství nabídnutých normohodin pro jednotlivé druhy Služeb u
jednotlivých značek vozidel s váhou kritéria 90 %.
2) Výše přepravního paušálu pro přepravu vozidel z provozovny zadavatele do místa
servisu (opravny) a zpět s váhou kritéria 10 %.
Ad 1) Předmětem hodnocení bylo celkové množství nabídnutých normohodin pro jednotlivé
druhy Služeb. Za nejvýhodnější nabídku měla být považována nabídka s nejvyšším počtem
nabídnutých normohodin.
Ad 2) Předmětem hodnocení byla výše přepravního paušálu pro přepravu vozidel
z provozovny zadavatele do místa servisu (opravny) a zpět. Za nejvhodnější nabídku v rámci
tohoto dílčího hodnotícího kritéria měla být považována nabídka s nejnižším přepravním
paušálem.
Hodnocení nabídky nebylo v částech 5 – Land Rover a 12 - Jaguar v souladu s § 79 odst. 6
ZVZ provedeno.

__________________________________________________________________________________________
Písemná zpráva zadavatele 3 (celkem 9)

„Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková
vozidla zahraničních značek 2016 až 2020“

Uvedení jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Prostřednictvím subdodavatele, společnosti T auto, a.s., IČO 285 20 254 bude plněna část
klempířské/karosářské služby a lakýrnické služby, což představuje u obou částí – 5 Land
Rover a 12 Jaguar 10 % celkového předpokládaného objemu služeb.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Nabídka č. 1:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
část: 5 - Land Rover

část: 12 - Jaguár

1

Poznámka

DAJBYCH s.r.o.
U Mlýna 23, 32600, Plzeň
626 22 099
Počet nabízených
834,86
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
990,DPH
Počet nabízených
203,49
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
990,DPH

Nabídka č. 2:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
část: 14 – BMW a
MiniCooper

2
Invelt - s.r.o., Kalina František
Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha 5
25208047
Počet nabízených
8,66
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
2250,DPH

Poznámka

Přepočteno 209,35

Na závěr otevírání obálek hodnotící komise zjistila, že u cenové tabulky pro část č. 14
nedošlo k přepočtu finálního počtu nabízených hodin práce u mechanických / diagnostických
služeb a u klempířských / karosářských služeb. Uchazeč správně vyplnil požadované buňky
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„Nabídková cena za hodinu práce v Kč bez DPH“, ale tabulka nepropočítávala u výše
uvedených služeb počet nabízených normohodin. Hodnotící komise dopočítala u výše
uvedených služeb počet nabízených hodin práce, a to takto:
Mechanické / diagnostické služby – Fond služby 267 500,- Kč bez DPH děleno
nabídkovou cenou za hodinu práce v Kč bez DPH 1 393,- rovná se počet nabízených
hodin práce 192,03.
Klempířské / karosářské služby – Fond služby 14 875,- Kč bez DPH děleno nabídkovou
cenou za hodinu práce v Kč bez DPH 1 717,- rovná se počet nabízených hodin práce
8,66.
Celkový počet nabízených normohodin je tedy po sečtení všech nabízených hodin práce za
jednotlivé druhy služeb činí 209,35.

Nabídka č. 3:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
část: 2 - FORD

část: 6 - Renault

část: 8 - Citröen

3
ELIT CZ, spol. s r.o.
Jeremiášova 1283/18, 155 00 Praha 5
452 40 337
Počet nabízených
21 560
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
50,DPH
Počet nabízených
6450
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
50,DPH
Počet nabízených
1155
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
50,DPH

Poznámka

Nabídka č. 4:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

4

Poznámka

Auto Kelly a.s.
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9
247 87 426
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část: 2 - FORD

Počet nabízených
normohodin
Cena přepravního
paušálu v Kč bez
DPH

8325,82
1000,-

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení, identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání
nabídky:

Nabídka č. 2:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

2
Invelt - s.r.o., Kalina František

Poznámka
Část 14 BMW a
MiniCooper

Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha 5
25208047

Nabídka nesplnila základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 3 zákona a to tak, že
uchazeč v nabídce nepředložil požadované dokumenty dle § 53 odst. 3 zákona:
a) Výpis z evidence rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního
orgánu, výpis z evidence rejstříku trestů právnické osoby (§ 53 odst. 1 písm. a) a b))
b) Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné
prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f))
c) Potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h))
d) Čestné prohlášení (odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až l))
V nabídce uchazeče dále chybělo čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c).
Nabídka uchazeče dále nesplňuje požadavky zadavatele na technické kvalifikační
předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a). Uchazeč nedoložil seznam významných dodávek
požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci ani příslušná osvědčení.
Nedoložení výše uvedených dokumentů prokazujících základní kvalifikační předpoklady,
ekonomickou a finanční způsobilost a technické kvalifikační předpoklady bylo zadavatelem
posuzováno jako nesplnění kvalifikace, které mělo za následek vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
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Nabídka č. 3:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

3
ELIT CZ, spol. s r.o.

Poznámka
Část 2 – Ford, část 6 –
Renault a část 8 Citröen

Jeremiášova 1283/18, 155 00 Praha 5
452 40 337

Nabídka nesplnila řádně profesní kvalifikační předpoklady, jelikož neobsahuje informaci, že
firma disponuje živnostenským oprávněním „Klempířství a oprava karoserií“, které je
potřebné pro plnění výše uvedené veřejné zakázky, neboť předmětem plnění této zakázky jsou
také klempířské a karosářské práce.
Uchazeč byl 6. prosince 2016 vyzván k doplnění dokladů dle § 59 odst. 4 Zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, č.j. ZSM-147-34/OVZ-2016. Lhůta pro dodání dokumentu, a to
živnostenského oprávnění „Klempířství a oprava karoserií“ byla stanovena hodnotící komisí
na tři pracovní dny od doručení Výzvy. Dne 9.12.2016 bylo uchazečem doručeno Písemné
vysvětlení k požadavku o doplnění dokladů. V tomto vysvětlení uchazeč sděluje, že
požadavek na doložení živnostenského oprávnění „Klempířství a oprava karoserií“ je
neoprávněný. Dne 12. 12. 2016 byla uchazeči zaslána Odpověď na jeho písemné vysvětlení
č.j. ZSM-147-39/OVZ-2016, kde byla uchazeči vysvětlena oprávněnost požadavku na
doložení výše uvedeného živnostenského oprávnění a uchazeč byl opětovně vyzván k jeho
doložení. Hodnotící komisí byla pro doložení požadovaného dokumentu stanovena lhůta tří
pracovních dnů od doručení výzvy. Tato lhůta uplynula marně, aniž by byl dokument
doložen.
Nedoložení výše uvedeného dokumentu prokazujícího řádně splnění profesních
kvalifikačních předpokladů, bylo zadavatelem posouzeno jako nesplnění kvalifikace, které
mělo za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Nabídka č. 4:
Pořadové číslo:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

4
Auto Kelly a.s.
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9
247 87 426

Poznámka
Část 2 - Ford

Nabídka nesplnila řádně profesní kvalifikační předpoklady, jelikož neobsahuje informaci, že
firma disponuje živnostenským oprávněním „Klempířství a oprava karoserií“, které je
potřebné pro plnění výše uvedené veřejné zakázky, neboť předmětem plnění této zakázky jsou
také klempířské a karosářské práce.
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Uchazeč byl 6. prosince 2016 vyzván k doplnění dokladů dle § 59 odst. 4 Zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, č.j. ZSM-147-35/OVZ-2016. Lhůta pro dodání dokumentu, a to
živnostenského oprávnění „Klempířství a oprava karoserií“ byla stanovena hodnotící komisí
na tři pracovní dny od doručení Výzvy. Tato lhůta uplynula marně, aniž by byl požadovaný
dokument doložen.
Nedoložení výše uvedeného dokumentu prokazujícího řádně splnění profesních
kvalifikačních předpokladů, bylo zadavatelem posuzováno jako nesplnění kvalifikace, které
mělo za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Není znám zájemce, který by nebyl vyzván k podání nabídky, protože výzva byla v řádné
lhůtě uveřejněna na profilu zadavatele.
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění:
Žádná z uvedených možností nebyla využita.
Důvod zrušení zadávacího řízení:
Pro následující části veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka:
1 – Mercedes Benz
3 – Hyundai
4 – Honda
7 – Nissan
9 – Suzuki
10 – Jeep
11 – Hummer
13 – Mazda
15 – Mitsubishi
16 – Volvo
17 – Dacia
Zadavatel na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené části veřejné zakázky zrušil.
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Vzhledem k výše uvedenému vyloučení nabídek s čísly 2., 3. a 4 byly následně na základě
ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů zrušeny i části:
2 - Ford
6 - Renault
8 – Citröen
14 – BMW + MiniCooper

V Praze dne 16. února 2017

JUDr. Ladislav Máca, v.r.
Generální ředitel Zařízení služeb pro MV
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