PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Název zakázky: Servis a opravy služebních vozidel v Praze
Evidenční číslo zakázky: Z2017-033596 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek (Oznámení
o výsledku podlimitního zadávacího řízení), dále též „VZ“.
1. Označení zadavatele
Česká republika - Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01
Jihlava.
Zastoupený Ing. Vladimírem Kabelkou, MBA, ředitelem sekce provozní.
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Zajištění servisních a opravárenských služeb vozidel provozovaných Energetickým
regulačním úřadem na detašovaném pracovišti v Praze, zajištění technických kontrol po dobu
3 let.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
1 815 000,00 Kč včetně DPH.
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1 (nabídka č. 1):
AUTO STYL a.s., Jeremiášova 1115/3, Praha, IČ 63080621
Účastník 2 (nabídka č. 3):
Přerost a Švorc – auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, Praha, IČ 63073188
Účastník 3 (nabídka č. 4):
Autosalon Klokočka Centrum a.s., Borského 876/8, Praha, IČ 26435713
Účastník 4 (nabídka č. 5):
Temposervis CZ a.s., Točitá 1964/34, Praha, IČ 26707276
Účastník 5 (nabídka č. 6):
Femat Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, Praha, IČ 17048818
Účastník 6 (nabídka č. 7):
HAVEX-auto s.r.o., Na Bělidle 503, Vrchlabí, IČ 60108151
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení na VZ byl vyloučen:
1. Účastník 1 (nabídka č. 1) AUTO STYL a.s., Jeremiášova 1115/3, Praha, IČ 63080621
Odůvodnění: účastník zadávacího řízení nereagoval na žádost o doložení dokladu
prokazujícího splnění profesní způsobilosti (oprávnění k podnikání pro předmět podnikání
„klempířství a oprava karosérií“) a požadovaný doklad nedoložil.

2. Účastník 4 (nabídka č. 5) Temposervis CZ a.s., Točitá 1964/34, Praha, IČ 26707276
Odůvodnění: účastník zadávacího řízení v nabídce uvedl rozdílné hodnoty u kritérií
hodnocení - hodinové sazby klempířské práce u obou kategorií vozů. V nabídkovém
formuláři elektronického nástroje Gemin uvedl účastník hodinovou sazbu u klempířských
prací ve výši 544,50 Kč (vč. DPH), v Příloze č. 2 Rámcové dohody uvedl u stejných
položek hodnotu 665,50 Kč (vč. DPH). Dle § 46 zákona nelze nabídku měnit objasněním
nebo doplněním údajů, pokud se jedná o údaje, které jsou hodnoceny podle kritérií
hodnocení. Protože výše uvedené údaje jsou předmětem hodnocení, nelze je tedy změnit
objasněním (ust. § 48 odst. 2 písm. c).
3. Účastník 5 (nabídka č. 6) Femat Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, Praha, IČ 17048818
Odůvodnění: účastník zadávacího řízení – vybraný dodavatel - nepředložil ve stanovené
lhůtě všechny požadované originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci
v souladu s nabídkou. Účastník zadávacího řízení byl zadavatelem dne 18. 8. 2017
a 21. 8. 2017 vyzván k doložení příslušných dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona
o zadávání veřejných zakázek. Lhůta pro předložení dokladů byla stanovena
do 31. 8. 2017. Účastník doložil část dokladů a dne 30. 8. 2017 požádal o prodloužení
lhůty o dalších 30 dnů. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla podložena konkrétními
relevantními důvody a vzhledem k povinnosti, kterou ukládá zákon, a to uzavřít smlouvu
bez zbytečného odkladu (§ 124 odst. 1 zákona), rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty
do 6. 9. 2017, neboť celkovou délku lhůty posoudil jako dostatečnou a přiměřenou.
Účastník zaslal dne 5. 9. 2017 doklady firmy Havex s.r.o., jejímž prostřednictvím (jako
poddodavatele) hodlal prokázat chybějící část profesní způsobilosti. Účastník však ve své
nabídce prokazoval splnění chybějící části profesní způsobilosti prostřednictvím jiných
poddodavatelů, a to AUTOCOLOR VOLF s.r.o. a Petr Flosman. Při prokázání kvalifikace
prostřednictvím jiných osob je dodavatel povinen předložit příslušné doklady dle ust. § 83
odst. 1 zákona. Dodavatel nepředložil zadavateli doklady o splnění základní způsobilosti
podle ust. § 74 zákona jinou osobou, doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
podle ust. § 77 odst. 1 zákona jinou osobou a doklady prokazující splnění chybějící části
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je HAVEX-auto s.r.o.,
Na Bělidle 503, Vrchlabí, IČ 60108151. Odůvodnění: Účastník splnil podmínky zadávacího
řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
8. Označení poddodavatele/ů
Poddodavatel, který se bude podílet na plnění VZ v rozsahu profesní způsobilosti - oprávnění
k podnikání pro předmět podnikání „klempířství a oprava karosérií“ – IMOFA, spol. s.r.o.,
Milevská 2, Praha, IČ 43874452.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Není relevantní
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Není relevantní
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Není relevantní
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Není relevantní
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Není relevantní. Všechny nabídky byly podány prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje ET - Gemin.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Není relevantní
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
V Jihlavě dne 8. 12. 2017

Ing. Vladimír Kabelka, MBA, v. r.

