Letecká služba policie české republiky

Kancelář ředitele

Č.j.: LS-33-15/ČJ-2017-9800KR
Praha 6. dubna 2017
Počet listů:2
Přílohy:

PROTOKOL O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
sepsaný dne 06. 04. 2017 v rámci nadlimitního otevřeného řízení k veřejné zakázce

„Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE,
PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně generálních
oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím
souvisejících služeb pro vrtulníky BELL 412“
__________________________________________________________________________________
Hodnotící komise pro hodnocení nabídek (dále jen „komise“) byla ustanovena rozhodnutím
zadavatele plk. Ing. Tomáše Hytycha č.j. LS-33-8/ČJ-2017-9800KR ze dne 20. 02. 2017
k veřejné zakázce „Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory
PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně generálních
oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím souvisejících
služeb pro vrtulníky BELL 412“, která byla vyhlášena v nadlimitním otevřeném řízení.
Komise, která byla zadavatelem pověřena dle § 108 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“) otevíráním nabídek a dle § 37 zákona i posouzením
splnění podmínek účasti, zahájila posouzení podmínek účasti dne 06. 04. 2017 v 10:15
hodin.
Komise pracovala ve složení:
Ing. Jiří Breburda z LS PČR
Mgr. Milan Majdan z LS PČR
Ing. Michal Prokšan, CSc. z LS PČR
Ing. Tomáš Jirman z LS PČR
Ing. Jakub Otradovský z OVZCN MV ČR
Komise se sešla v počtu 5 členů z 5 a je usnášeníschopná. K rozhodnutí komise je nutná
nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
Posouzení splnění podmínek účasti spočívalo v kontrole dokumentů dle § 37 zákona:
a) základní způsobilost, profesní způsobilost a ekonomickou kvalifikaci,
b) obchodní podmínky.
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Nabídka vybraného dodavatele OMNIPOL a.s., Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1,
IČO: 25063138.
Vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci následujícími doklady:
a) Základní a profesní způsobilost:
-

výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který byl dodaný v originále

b) Ekonomická kvalifikace:
-

výkazy zisku a ztráty dodavatele. Dodavatel splnil požadovaný minimální roční obrat
40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun) vč. DPH, a to za každé ze tří
bezprostředně předcházejících účetních období

Obchodní podmínky a návrh smlouvy:
Dodavatel doložil návrh Rámcové dohody doplněný o jeho identifikační údaje, a který byl
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Technické podmínky:
Dodavatel doložil, že je výrobcem předmětu veřejné zakázky certifikovaný distributor.
Potvrzení bylo doloženo v originále, s úředně ověřeným překladem do českého jazyka

Komise rovněž posoudila výši nabídkové ceny a konstatuje, že nabídka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.

Komise konstatuje, že dodavatel OMNIPOL a.s., Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1,
IČO: 25063138, splnil všechny podmínky účasti, tak, jak byly stanoveny v zadávací
dokumentaci vedené pod č.j. LS-33-4/ČJ-2017-9800KR.
Komise ukončila jednání dne 06. 04. 2017 v 11:30 hod.

Členové komise:
Ing. Jiří Breburda z LS PČR …………………….……….…….…..
Mgr. Milan Majdan z LS PČR …………………………….………..
Ing. Michal Prokšan, CSc. z LS PČR ………………………………
Ing. Tomáš Jirman z LS PČR ………………….……………….…..
Ing. Jakub Otradovský z OVZCN MV ČR …………………………
podpisy členů komise

