ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:
Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení
Č.j. PPR-3542-106/ČJ-2016-990640
Počet listů:3
Přílohy:2/2
1. Evidenční číslo veřejné zakázky: PPR-3542/ČJ-2016-990640
2. Číslo části veřejné zakázky:
Vymezená část 1 – Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 1 a 2
předpokládané množství: typ č. 1 - 92 ks,
předpokládané množství: typ č. 2 - 185 ks,
Vymezená část 2 – Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 3
předpokládané množství: typ č. 3 - 216 ks
Vymezená část 3 – Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 4
předpokládané množství: typ č. 4 - 123 ks
3. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní
firma/název/jméno, příjmení
zadavatele

Česká republika-Ministerstvo vnitra

Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Jméno (jména) a příjmení
osoby (osob) oprávněné
jednat jménem zadavatele

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

4. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
uchazeče

IČ/RČ/datum
narození
uchazeče

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

Pro vymezenou
část

1.

Auto Palace Spořilov s. r. o.

IČO 48591149

3.6.2016

10:00

1,2

2.

ŠKODA AUTO a. s.

IČO 00177041

3.6.2016

13:40

1,2,3

3.

Hyundai Motor Czech s. r. o.

IČO 28399757

6.6.2016

7:30

1,2,3

5. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Číslo
nabídky

1.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení uchazeče
Auto Palace Spořilov
s. r. o.

Důvod pro vyřazení nabídky

Pro
vymezenou
část
1,2

Nesplnění kvalifikaci dle § 59 zákona v rozsahu
uvedeném v příloze.

6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek ve všech vymezených částech dle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v souladu s § 78 odst. 1 písm. b)
zákona způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci č.j. PPR-3542-25/ČJ-2016990640. Hodnocena byla nabídková cena včetně DPH.
7. Pořadí nabídek
Vymezená část 1: Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 1 a 2

Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
uchazeče

1.

Hyundai Motor Czech s. r. o.

2.

ŠKODA AUTO a. s.

Celková
nabídková cena
v Kč bez DPH

Celková
nabídková
cena v Kč
včetně DPH

88.931.454,83

107.607.060,34

111.107.948,76

134.440.618,00

Vymezená část 2: Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 3

Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
uchazeče

1.

Hyundai Motor Czech s. r. o.

2.

ŠKODA AUTO a. s.

Celková
nabídková cena
v Kč bez DPH
73.647.074,88

Celková
nabídková
cena v Kč
včetně DPH
89.112.960,60

94.226.519,01 114.014.088,00

Vymezená část 3: Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 4

Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
uchazeče

1.

Hyundai Motor Czech s. r. o.

2.

ŠKODA AUTO a. s.

Celková
nabídková cena
v Kč bez DPH

Celková
nabídková
cena v Kč
včetně DPH

50.259.223,11

60.813.659,96

59.258.350,41

71.702.604,00

8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní
firma/název/jmé
no, příjmení
organizace vůči
níž je člen
hodnotící komise
v pracovněprávn
ím či obdobném
vztahu

OEČ/RČ/
číslo
občanské
ho
průkazu
člena
hodnotící
komise

Datum
podpisu
zprávy

Bc. Jan Friedel

OVZ PP ČR

14. 6. 2016

Ing. Jan Kuře

OVZ PP ČR

14. 6. 2016

Ing. Miroslav Peržel´

OSM PP ČR

14. 6. 2016

SLZ PP

14. 6. 2016

ŘSDP

14. 6. 2016

Mgr. Marek Černý

KŘP Stčk

14. 6. 2016

Bc. Miroslav Kůs

KŘP hl. m. Prahy

14. 6. 2016

Luboš Dvořák

pplk. Mgr. Michal Hodboď

Podpis

9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Příloha č. 1 k č. j. PPR-3542-106/ČJ-2016-990640
Počet listů: 1
PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
A. Identifikační údaje o ostatních zadavatelích
Pořadové číslo zadavatele

-

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele

-

Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele

-

Jméno(-a) a příjmení
osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

-

B. Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a
příjmení osoby,
která nahlédla
do zprávy

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace
vůči níž je osoba, která
nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

Rč/číslo
Datum
občanského nahléd
průkazu
nutí do
osoby,
zprávy
která
nahlédla do
zprávy

Náklady Podpis
za výpis/ osoby,
opis v
která
Kč
nahlédla
do
zprávy

Příloha č. 2 k č. j. PPR-3542-106/ČJ-2016-990640
Počet listů: 1
Důvody pro vyřazení nabídky:
Nabídka č. 1 uchazeč: Auto Palace Spořilov s. r. o., Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00
Praha 4, IČO 48591149 nesplnila kvalifikaci dle § 59 zákona protože:
a) nesplnila základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč v nabídce nepředložil výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby
(Auto Palace Spořilov s. r. o.),
b) nesplnila základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč v nabídce nepředložil výpis z evidence Rejstříku trestů osoby Ralph Edgar
Howie - člena statutárního orgánu v souladu s § 57 odst. 2 zákona,
c) nesplnila základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona –
uchazeč v nabídce nepředložil potvrzení příslušného finančního úřadu,
d) nesplnila základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona –
uchazeč v nabídce nepředložil potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) nesplnila technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona –
uchazeč v nabídce nepředložil grafický návrh polepů - vyobrazením daného typu
vozidla z čelního pohledu,
f) nesplnila technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona –
uchazeč v nabídce nepředložil vzorky polepů.

