POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
odbor veřejných zakázek

Č.j. PPR-3542-213/ČJ-2016-990640

Praha 10. 4. 2017
Počet listů: 6

Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním
provedení“

dle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
a)
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
se sídlem:
právní forma:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Bank. spojení:
Číslo účtu:
Pracoviště:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
170 34 Praha 7, Nad štolou 936/3
325 - organizační složka státu
00007064
CZ00007064
Ing. Martinem Šlemerem
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
České republiky
Česká národní banka
5504881/0710
odbor veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky

Předmět veřejné zakázky:
Vymezená část 1: Automobil osobní silniční v policejním provedení
typ č. 1 – 124 ks,
typ č. 2 – 239 ks.
Celková cena veřejné zakázky: 140.978.220,- Kč včetně 21% DPH.

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Ing. Martin Šlemer
Date: 2017.04.11
07:55:48 +02:00
Reason:
Location:

Vymezená část 2: Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 3 – 289 ks.
Celková cena veřejné zakázky: 119.229.840,- Kč včetně 21% DPH

Vymezená část 3: Automobil osobní silniční v policejním provedení typ č. 4 – 157 ks.
Celková cena veřejné zakázky: 77 623 940,- Kč včetně 21% DPH

b)
Dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) ve smyslu § 11, § 89 a § 92 zákona – otevřené
zadávací řízení.

c)
Identifikační údaje vybraného uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva:
Vymezená část 1:
Hyundai Motor Czech s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČO 28399757.
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek 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-2016-990640.
Subdodavatelsky má být plněno:
Výbava pro užití práva přednosti v jízdě, výbava pro použití radiostanice.

Vymezená část 2:
Hyundai Motor Czech s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČO 28399757.
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek 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-2016-990640.
Subdodavatelsky má být plněno:
Výbava pro užití práva přednosti v jízdě, výbava pro použití radiostanice.

Vymezená část 3:
Hyundai Motor Czech s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČO 28399757.
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek 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-2016-990640.
Subdodavatelsky má být plněno:
Výbava pro užití práva přednosti v jízdě, výbava pro použití radiostanice.
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d)
Vymezená část 1:
nabídky za předpokládané množství - typ č. 1 - 92 ks, typ č. 2 - 185 ks.
Nabídka
Identifikační údaje uchazečů
č.

1

2

3

Auto Palace Spořilov s. r. o., Na
Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00
Praha 4, IČO 48591149
ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO 00177041
Hyundai Motor Czech s. r. o.,
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha,
IČO 28399757

Nabídková cena v Kč
včetně DPH

197.643.380,77 Kč

134.440.618,00 Kč

107.607.060,34 Kč

Vymezená část 2:
nabídky za předpokládané množství - typ č. 3 - 216 ks.
Nabídka
Identifikační údaje uchazečů
č.

1

2

3

Auto Palace Spořilov s. r. o., Na
Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00
Praha 4, IČO 48591149
ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO 00177041
Hyundai Motor Czech s. r. o.,
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha,
IČO 28399757

Nabídková cena v Kč
včetně DPH

166.767.804,72 Kč
114.014.088,00 Kč

89.112.960,60 Kč

Vymezená část 3:
nabídky za předpokládané množství - typ č. 4 - 123 ks.
Nabídka
Identifikační údaje uchazečů
č.

2

3

ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO 00177041
Hyundai Motor Czech s. r. o.,
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha,
IČO 28399757

Nabídková cena v Kč
včetně DPH

71.702.604,00 Kč
60.813.659,96 Kč
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Nabídky byly vyhotoveny v souladu s článkem 1.1.4. zadávací dokumentace PPR-354225/ČJ-2016-990640, který zní:
„Centrální zadavatel upozorňuje uchazeče, že skutečné množství vozidel v jednotlivých
vymezených částech veřejné zakázky, které bude uvedeno ve výsledné uzavřené rámcové
smlouvě, se může lišit oproti uvedenému předpokládanému počtu vozidel v čl. 1.1 ZD,
při zachování přibližného poměru mezi jednotlivými typy vozidel v jednotlivých vymezených
částech, a to v závislosti na nabídkových jednotkových cenách vozidel. Záměrem
zadavatele je vyčerpat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, proto výsledné množství
vozidel uvede a upraví do konečného znění rámcové smlouvy centrální zadavatel
v závislosti na nabídkové jednotkové ceně vozidel uchazeče“.
byl s ohledem na nabídkové ceny vybraného uchazeče proveden přepočet množství
vozidel v rámcové smlouvě tak, aby byla vyčerpána celková předpokládaná hodnota
veřejné zakázky.
e)
Vymezená část 1:
Nabídka
Identifikační údaje uchazeče
č.

1

Odůvodnění vyloučení

Nabídka uchazeče 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,
Auto Palace Spořilov s. r. o.,
Na
Chodovci
2457/1, c) nesplnila základní kvalifikační předpoklad
podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona – uchazeč
Záběhlice, 141 00 Praha 4,
IČO 48591149
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 vyobrazení daného typu vozidla z čelního
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pohledu,
f) nesplnila technický kvalifikační předpoklad
podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona – uchazeč
v nabídce nepředložil vzorky polepů.

Vymezená část 2:
Nabídka
Identifikační údaje uchazeče
č.

1

Odůvodnění vyloučení

Nabídka uchazeče 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
Auto Palace Spořilov s. r. o.,
finančního úřadu,
Na
Chodovci
2457/1,
Záběhlice, 141 00 Praha 4, d) nesplnila základní kvalifikační předpoklad
IČO 48591149
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 - vyobrazení daného typu vozidla
z čelního pohledu,
f) nesplnila technický kvalifikační předpoklad
podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona –
uchazeč v nabídce nepředložil vzorky
polepů.
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f)
g)
h)
-

Zpracoval: Bc. Jan Friedel
Tel. 974835675

Ing. Martin Šlemer
vedoucí oboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
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