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Č.j.: ZSM-107-35/OVZ-2016

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Otevřené nadlimitní řízení
„Opravy a dodávky ND pro vozidla značky Škoda 2016 až 2020“
(dále také „veřejná zakázka“)

Číslo jednací zadávacího řízení: ZSM-107/OVZ-2016
Zahájeno odesláním oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek dne: 22. 09. 2016
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praha 10, Vršovice, Přípotoční 300/12
67779999
CZ67779999
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel

Hodnotící komise v rámci výše specifikované veřejné zakázky (dále jen „komise“) provedla
posouzení kvalifikace nabídek v souladu s ust. § 59 zákona.
Komise při posouzení kvalifikace nabídky uchazeče AUTO STYL a.s., Jeremiášova 1115/3,
155 00 Praha 5, IČO: 630 80 621, konstatovala, že:
Nabídka nesplňuje řádně profesní kvalifikační předpoklady, jelikož nabídka neobsahuje kopii
živnostenského oprávnění „Klempířství a oprava karoserií“, které je potřebné pro plnění výše
uvedené veřejné zakázky, neboť předmětem plnění této zakázky jsou také klempířské a
karosářské práce.
Uchazeč byl dopisem č.j. ZSM-147-27/OVZ-2016 ze dne 7. prosince 2016 vyzván
k doplnění dokladů dle § 59 odst. 4 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bylo
požadováno předložení kopie živnostenského oprávnění „Klempířství a oprava karoserií“ a
dále předložení Seznamu a příslušných osvědčení, z kterého bude v souladu s § 56 odst. 2
písm. a) ZVZ a článkem 8.4. Zadávací dokumentace zřejmá hodnota/rozsah provedených
zakázek za poslední tři roky. Uchazeč předložil řádně čestné prohlášení prokazující splnění
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technických kvalifikačních předpokladů, další avizované přílohy doloženy nebyly. Výzvou
č.j. ZSM-147-32/OVZ-2016 ze dne 14. prosince 2016 byl uchazeč požádán o zaslání těchto
nedodaných příloh. Uchazeč zaslal obratem dokumenty - certifikáty ISO, ale nikoli
požadovanou kopii živnostenského oprávnění „Klempířství a oprava karoserií“.
Nedoložení výše uvedeného dokumentu prokazujícího řádné splnění profesních
kvalifikačních předpokladů, je zadavatelem posuzováno jako nesplnění kvalifikace, které má
za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Dle § 60 odst. 1 dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu musí být
veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Na základě výše uvedeného zadavatel dle § 60 odst. 1 zákona rozhodl o vyloučení z účasti v
zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „Opravy a dodávky ND pro vozidla značky
Škoda 2016 až 2020“, uchazeče společnosti AUTO STYL a.s., Jeremiášova 1115/3, 155 00
Praha 5, IČO: 630 80 621.

V Praze dne 3. ledna 2017

JUDr. Ladislav Máca, v.r.
generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazče z účasti na zadávacím
řízení lze podat námitky, podle § 110 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím
řízení.
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