PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
sepsaný dne 6. 6. 2016 v rámci nadlimitního otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce
Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení
Č.j. PPR-3542-94/ČJ-2016-990640
Počet listů: 4
Přílohy: 9/9
Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) byla ustanovena
rozhodnutím zadavatele Ing. Vladimíra Kaliby č.j. PPR-3542-92ČJ-2016-990640 ze dne 2. 6.
2016 k veřejné zakázce „Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v
policejním provedení“, která byla vyhlášena v nadlimitním otevřeném řízení.
Komise, která byla zadavatelem pověřena dle § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i otevíráním obálek a
dle § 59 odst. 3 zákona i posouzením kvalifikace, se sešla na základě § 75 odst. 1 zákona
na svém prvním jednání dne 6. 6. 2016 v 9:00 hod. v zasedací místnosti odboru veřejných
zakázek.
Na tomto jednání komise zvolila za svého předsedu Ivana Vodrážku z KŘP Stčk a za
místopředsedu Bc. Jana Friedela z OVZ PP ČR. Komise se sešla v počtu 8 členů z 8, a proto
byla usnášení schopná.
Dle §75 odst. 4 zákona se jednání komise zúčastnil Marek Černý z KŘP Stčk.
V rámci jednání byli všichni členové komise seznámeni se zadáním veřejné zakázky. Po
zahájení jednání byli členové komise seznámeni se seznamem došlých nabídek a poté
podepsali prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti, která jsou přiložena k tomuto protokolu.
Jednání komise pokračovalo téhož dne v 9:30 hod. opět v zasedací místnosti odboru
veřejných zakázek otevíráním obálek s nabídkami. Otevírání obálek se zúčastnili zástupci
uchazečů ŠKODA AUTO a. s. a Hyundai Motor Czech s. r. o.
V rámci otevírání obálek zkontrolovala komise úplnost doručených nabídek dle § 71 odst. 7
zákona – viz. protokol o otevírání obálek s nabídkami PPR-3542-95/ČJ-2016-990640.
Nabídka č. 1 uchazeče Auto Palace Spořilov s. r. o., Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00
Praha 4, IČ 48591149 splnila požadavky dle § 71 odst. 7 zákona.
Nabídka č. 2 uchazeče ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 00177041 splnila požadavky dle § 71 odst. 7 zákona.
Nabídka č. 3 uchazeče Hyundai Motor Czech s.r .o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČ
28399757 splnila požadavky dle § 71 odst. 7 zákona.
Jednání dále pokračovalo posouzením kvalifikace dle § 59 zákona – viz. protokol o posouzení
kvalifikace PPR-3542-96/ČJ-2016-990640.
Nabídka č. 1 uchazeče Auto Palace Spořilov s. r. o., Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00
Praha 4, IČ 48591149 nesplnila kvalifikaci dle § 59 zákona.

Nabídka č. 2 uchazeče ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 00177041 splnila kvalifikaci dle § 59 zákona.
Nabídka č. 3 uchazeče Hyundai Motor Czech s.r .o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČ
28399757 splnila kvalifikaci dle § 59 zákona.
Komise dále přikročila k řádnému posouzení nabídek.
Nabídka č. 2 uchazeče ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 00177041.
V krycím listě nabídky uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na
výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci, ale u některých položek nabídky to
není zřejmé. Proto bude uchazeč požádán o vysvětlení nejasnosti v nabídce, aby hodnotící

komise mohla posoudit splnění všech zadávacích podmínek.
Uchazeč bude požádán o vysvětlení nejasnosti:
Příloha č. 5 k č.j. PPR-3542-25/ČJ-2016-990640
Vymezená část č. 3, typ č. 4 řádek poř. č. 7 - Výkon motoru: (kW) – min. 130 kW.
Uchazeč ve své nabídce uvádí 110 kW, přičemž v řádku 5 nabízí motor zážehový, 1,8
TSI/132 kW.
Komise rovněž posoudila výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a
stanovila, že nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Nabídka č. 3 uchazeče Hyundai Motor Czech s.r .o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČ
28399757.
V krycím listě nabídky uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele
na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci, ale u některých položek
nabídky to není zřejmé.
Proto bude uchazeč požádán o vysvětlení nejasnosti v nabídce, aby hodnotící komise mohla
posoudit splnění všech zadávacích podmínek.
1. Příloha č. 5 k č.j. PPR-3542-25/ČJ-2016-990640
Vymezená část č. 1 typ. č. 2, vymezená část 2 typ č. 3 a vymezená část 3 typ č. 4 - řádek poř.
č. 20 - Základní objem zavazadlového prostoru: (dm3) – min. 500.
Uchazeč ve své nabídce uvádí hodnotu 513 (dm3), přičemž při nabízeném plnohodnotném
dojezdovém kole je dle katalogu vozidla Hyundai Tucson hodnota objemu kufru při vybavení
vozidla plnohodnotnou rezervou 488 dm³.
Proto bude uchazeč požádán o vysvětlení nejasnosti v nabídce, aby hodnotící komise mohla
posoudit splnění všech zadávacích podmínek.
2. Příloha č. 5 k č.j. PPR-3542-25/ČJ-2016-990640
Vymezená část č. 1 typ. č. 1 a 2, vymezená část 2 typ č. 3 a vymezená část 3 typ č. 4 - řádek
poř. č. 98 - Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice
rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR.
PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;
Uchazeč ve své nabídce uvádí „Dodavatel Pramacom: TPM700 typ HT8338AA“.
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Uchazeč bude požádán o vysvětlení nabídky, protože hodnotící komise není schopna na
základě veřejně dostupných materiálů (aktuální ceník firmy Pramacom) uvedený typ TPM700
typ HT8338AA identifikovat a následně posoudit, zda nabídka uchazeče splnila podmínky
zadávací dokumentace, tzn. technický popis nabízené montážní sady s odvolávkou na
oficiální katalog firmy Pramacom.
3. Příloha č. 5 k č.j. PPR-3542-25/ČJ-2016-990640
Vymezená část č. 1 typ. č. 1 a 2, vymezená část 2 typ č. 3 a vymezená část 3 typ č. 4 - řádek
poř. č. 99 - Připojení CCP panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN
integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní
desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem;
Uchazeč ve své nabídce uvádí „Rámeček G3 DIN“.
Uchazeč bude požádán o vysvětlení nabídky, protože hodnotící komise není schopna na
základě veřejně dostupných materiálů (aktuální ceník firmy Pramacom) uvedený typ
Rámeček G3 DIN identifikovat a následně posoudit, zda nabídka uchazeče splnila podmínky
zadávací dokumentace, tzn. technický popis nabízeného rámečku a vizualizaci s odvolávkou
na oficiální katalog firmy Pramacom.
Komise rovněž posoudila výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a
stanovila, že nabídka (vzhledem k nabídce uchazeče ŠKODA AUTO a. s., která je vyšší o cca
20%) neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Komise přerušila jednání dne 6. 6. 2016 v 14:30 hod.
Předseda komise:
Ivan Vodrážka z KŘP Stčk …………………………………………………………..
Místopředseda komise
Bc. Jan Friedel z OVZ PP ČR………………………………………………… ……
Členové komise
Ing. Jan Kuře z OVZ PP ČR ………………………………………………………..

Ing. Miroslav Peržel´ z OSM PP ČR…………………………………………..........

Luboš Dvořák z SLZ PP…………………………………………………………….

pplk. Mgr. Michal Hodboď z ŘSDP ………………………………………………..
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pplk. Mgr. Petr Koutný z ŘSPP …………………………………………………….

Bc. Miroslav Kůs z KŘP hl. m. Prahy ………………………………………………..

podpisy členů komise
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