PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE-1. pokračování
sepsaný dne 7. 10. 2016 v rámci nadlimitního otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce
Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení
Č.j. PPR-3542-149/ČJ-2016-990640
Počet listů: 4
Přílohy: 2/2
Nová hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Rámcová
smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení“ (dále jen
„komise“), která byla vyhlášena v nadlimitním otevřeném řízení, byla v souladu s § 79 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) ustanovena rozhodnutím zadavatele Ing. Vladimíra Kaliby č. j. PPR-3542-136/ČJ2016-990640 ze dne 19. 9. 2016.
Komise se sešla na svém druhém jednání dne 7. 10. 2016 v 9:00 hod. v zasedací místnosti
odboru veřejných zakázek.
Komise pracovala ve složení:
Jaroslav Karban z KŘP hl. m. Prahy
Místopředseda komise
Bc. Jan Friedel z OVZ PP ČR
Členové komise
Ing. Petr Vejr z OVZ PP ČR
Ing. Tomáš Podzimek z OSM PP ČR
Ivan Pech ze SLZ PP
pplk. Mgr. Jiří Holub z ŘSDP
pplk. JUDr. Pavel Egersdorf z ŘSPP
Martin Árvay KŘP z Stčk
Ing. Pavel Fidrmuc z KŘP Khk
Zdeněk Veselý z KŘP Khk
Ing. Antonín Boskovic z OSM MV ČR
Mgr. Jakub Hurt z OVZ CN MV ČR
Komise se sešla v počtu 12 členů z 12, a proto byla usnášení schopná.
Dle § 75 odst. 4 zákona se jednání komise zúčastnil Josef Hörl z KŘP Stčk.
Jednání se také zúčastnil soudní znalec Ing. Libor Kopal ze znaleckého ústavu ANEXSIS s. r.
o., kterého dle § 76 odst. 2 zákona komise využila jako přizvaného poradce pro posouzení
nabídek.
Na základě e-mailu člena komise Ing. Pavla Fidrmuce z KŘP Khk ze dne 23. 9. 2016 (č. j.
PPR-3542-142/ČJ-2016-990640) byla žádost na uchazeče Hyundai Motor Czech s.r .o.
rozšířena o žádost o písemné vysvětlení nabídky a to o následují dotazy:
- Ve vymezené části jedna je u typu vozidla č. 1 i u vozidla č. 2 nabízeno totožné vozidlo
Hyunday Tucson 1,6 T-GDI 130 kW, ale za různé jednotkové ceny, tj. typ č. 1 za cenu
381.180,00 Kč včetně DPH, typ č. 2 za cenu 392.100,00 Kč včetně DPH (a navíc je toto
vozidlo nabízeno za jinou jednotkovou cenu i ve vymezené části 2 (typ vozidla č. 3), tj. za
cenu 412.560,00 Kč).
Vysvětlete nejasnost, proč je totožné vozidlo Hyunday Tucson 1,6 T-GDI 130 kW
nabízeno ve vymezené části jedna za dvě různé ceny.

- Nepromítne se do možnosti existence mimořádně nízké nabídkové ceny vozidel
nabídnutých ve vymezené části 1, nad rámec důvodů uvedených v ad. 1, i skutečnost, že je
jejich nabídková cena ještě nižší než ve vymezené části 2?
Komise s tímto postupem, tzn. s doplněním žádosti (nad rámec protokolu z prvního jednání
komise) o vysvětlení nabídky, o výše uvedené, u uchazeče Hyundai Motor Czech s. r. o.
souhlasí.
Termín pro doručení odpovědí byl stanoven do 5. 10. 2016 do 8:00 hod. Odpovědi byly
doručeny:
Nabídka č. 2 uchazeče ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 00177041 – zdůvodnění části nabídky bylo doručeno datovou schránkou 5. 10.
2016 v 6:39 hod a také 5. 10. 2016 v 6:54 hod osobně (č. j. PPR-3542-147/ČJ-2016-990640).
Nabídka č. 3 uchazeče Hyundai Motor Czech s.r .o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČ
28399757 – vysvětlení nabídky a zdůvodnění části nabídky bylo doručeno 4. 10. 2016 v 15:35
hod osobně (č. j. PPR-3542-148/ČJ-2016-990640).
Na základě doručených odpovědí budou uchazeči požádání o:
Nabídka č. 2 uchazeče ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 00177041 – vyjasnění nejasnosti ve vysvětlení uchazeče ze dne 3. 10. 2016,
které zadavatel obdržel datovou schránkou dne 5. 10. 2016 v 6:39 hod a také 5. 10. 2016
v 6:54 hod osobně:
1. Zaslané vysvětlení bylo podepsáno osobami, které toto vysvětlení podaly na základě
přiloženého Oprávnění k zastupování. Obě tato oprávnění k zastupování však
opravňují k zastupování, pokud hodnota předmětu, jehož se zastupování týká,
nepřekročí 36 milionů korun – tato hodnota předmětu je však ve všech třech
vymezených částech, na základě jejich nabídkových cen, výrazně překročena.
Komise žádá o vyjasnění, zda zaměstnanci uchazeče – p. Aleš Skřivánek a pan Miroslav
Bláha mohou uchazeče zastupovat pro předmětné, výše uvedené, vysvětlení nabídky, a to
všech třech vymezených částech.

Nabídka č. 3 uchazeče Hyundai Motor Czech s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČ
28399757 – vysvětlení nabídky a zdůvodnění části nabídky:
1. Komise žádá o Písemné vysvětlení nabídky a zdůvodnění nabídkové ceny u vozidla,
které uchazeč nabídl ve vymezené části 3 typ č. 4 způsobem, který uchazeč uvedl ve
svém Písemném vysvětlení nabídky a zdůvodnění nabídkové ceny ze dne 4. 10. 2016,
které zadavatel obdržel dne 4. 10. 2016 v 15:35 hod, v příloze č. 8 u vozidla pro
vymezenou část 1 typ č. 1.
Komise na základě doručené odpovědi znovu ještě posoudila nabídku č. 3 uchazeče Hyundai
Motor Czech s. r. o. a má nejasnost v následujícím (níže uvedené ad a) se týká vymezených
částí č.1 a č.2 a ad b) se týká vymezené části č. 3):
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2. Uchazeč ve své nabídce předložil dva technické popisy:
a) Technický popis č.: 10048-132 pro vozidlo s počtem poháněných náprav 2 – 1
(tento typ vozidla se na území ČR neprodává).
b) Technický popis č.: 10048-132 pro vozidlo s počtem poháněných náprav 2 – 2.
Komise žádá o vysvětlení, jak mohou být předloženy dva technické popisy se
stejným číslem pro dvě vozidla s různým počtem poháněných náprav (a tedy i
dalšími rozdílnými parametry) přičemž jedno z vozidel (HYUNDAI Tucson 1,6
T-GDI 130 kW s počtem poháněných náprav 2 – 1) není dle oficiálního ceníku na
území ČR v prodeji.
Komise přerušila jednání dne 7. 10. 2016 v 12:30 hod.
Předseda komise:
Jaroslav Karban z KŘP hl. m. Prahy …………………………………………………
Místopředseda komise
Bc. Jan Friedel z OVZ PP ČR………………………………………………… ……
Členové komise
Ing. Petr Vejr z OVZ PP ČR ……………………………………………… ……….

Ing. Tomáš Podzimek z OSM PP ČR…………………………………………..........

Ivan Pech z SLZ PP…………………………………………………………………
pplk. Mgr. Jiří Holub z ŘSDP ………………………………………………………

pplk. JUDr. Pavel Egersdorf z ŘSPP ……………………………………………….

Martin Árvay KŘP z Stčk……………………………………………………………

Ing. Pavel Fidrmuc z KŘP Khk………………………………………………………
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Zdeněk Veselý z KŘP Khk……………………………………………………………

Ing. Antonín Boskovic z OSM MV ČR………………………………………………..

Mgr. Jakub Hurt z OVZ CN MV ČR…………………………………………………..
podpisy členů komise
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