Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce “Obnova autoparku SŽDC 2016 - užitková
vozidla”
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
Zadavatel
Název:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Právní forma:
státní organizace
Jednající:
Ing. Pavel Surý, generální ředitel
Sídlo:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ:
70994234
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Předmět veřejné zakázky (dále jen „VZ“)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 68 ks nových užitkových vozidel pro potřeby
organizačních jednotek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
Cena sjednaná ve smlouvě
Smluvní cena za dodávku 68 ks nových terénních a užitkových vozidel je 44 947 848,00 Kč bez DPH.
Druh zadávacího řízení
Zadavatel v postavení sektorového zadavatele zadával nadlimitní veřejnou zakázku podle § 27 zákona.
Identifikační údaje vybraného uchazeče
Název uchazeče:
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Zastoupený:
Gerhardem Horejskem, jednatelem
René Horejskem, jednatelem
Jaroslavem Horejskem, jednatelem
Sídlo:
Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO:
00526282
DIČ:
CZ00526282
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150447
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Uchazeč prokázal splnění kvalifikace a požadavků zadavatele obsažených v zadávací dokumentaci
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky sektorového zadavatele. Nabídka uchazeče obsahovala nejnižší
nabídkovou cenu v Kč bez DPH za předmět veřejné zakázky.
Identifikační údaje druhého uchazeče
Název uchazeče:
M 3000, a.s.
Zastoupený:
Ing. Richardem Srbeckým, členem představenstva
Sídlo:
Šaldova 36, 180 00 Praha 8 - Karlín
IČO :
25084526
DIČ :
CZ25084526
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4270
Identifikační údaje třetího uchazeče
Název uchazeče:
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
Zastoupený:
Liborem Přerostem, předsedou družstva
Sídlo:
Pod Paťankou 217/1, 16041 Praha 6
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IČO:
48030325
DIČ:
CZ48030325
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 797

Nabídkové ceny uchazečů
IČO
uchazeče
25084526

Nabídková cena v Kč bez
DPH za celý předmět
veřejné zakázky
48 232 214,98 Kč

Pořadí
nabídky

1.

Obchodní firma/
název uchazeče
M 3000, a.s.

3.

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

00526282

44 947 848,00 Kč

1.

4.

AUTODRUŽSTVO
PODBABSKÁ

48030325

44 975 000,00 Kč

2.

Číslo nabídky
dle doručení

3.

Identifikační údaje vyloučeného uchazeče
Název uchazeče:
AUTO JAROV s.r.o.
Zastoupený:
Josefem Fojtíkem, jednatelem
Josefem Fojtíkem ml., jednatelem
Václavem Fojtíkem, jednatelem
Sídlo:
Osiková 2, 130 00 Praha 3
IČO :
45789584
DIČ :
CZ45789584
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13567
Odůvodnění vyloučení nabídky
Uchazeč AUTO JAROV s.r.o. neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu
a způsobem požadovaným zadavatelem. Zadavatel v předmětné zadávací dokumentaci požadoval dle
bodu 7.8, že „technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. (1) písm. a) zákona prokáže
dodavatel v nabídce předložením seznamu nejméně 3 významných dodávek, realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech, spočívajících v poskytování obdobného předmětu jako je předmět
veřejné zakázky, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Za významnou dodávku zadavatel považuje takovou dodávku, jejímž předmětem byla jednorázová
dodávka alespoň 20 prodaných vozidel jednomu zákazníkovi v jedné zakázce v minimální hodnotě
12 000 000 Kč bez DPH…“
Z předložené nabídky uchazeče AUTO JAROV s.r.o. nevyplývalo, že uchazeč v posledních 3 letech
poskytl 3 významné dodávky, jejichž předmětem bylo alespoň 20 prodaných vozidel jednomu
zákazníkovi v jedné zakázce v minimální hodnotě 12 000 000 Kč bez DPH. Uchazeč předložil 4
významné dodávky, přičemž požadavkům zadavatele dle předmětné zadávací dokumentace 2 dodávky
ze čtyř uvedených neodpovídají zadavatelem definované významné dodávce dle předmětné zadávací
dokumentace. Hodnotící komise v rámci posuzování kvalifikace využila možného postupu podle § 59
odst. 4 zákona a požádala uchazeče o objasnění předložených údajů ke splnění technických
kvalifikačních předpokladů - předložení jedné chybějící významné dodávky dle požadavků zadavatele.
Uchazeč AUTO JAROV s.r.o. ani po výzvě hodnotící komise k doplnění nabídky nepředložil třetí
významnou stanovenou zadavatelem v zadávací dokumentaci. Uchazeč naopak předložil čestné
prohlášení, ve kterém prohlašuje, že nemá třetí významnou dodávku, která by splňovala požadavek
zadavatele na jednu dodávku 20 vozidel obdobného předmětu plnění veřejné zakázky v minimální
hodnotě 12 000 000 Kč bez DPH. Z toho důvodu rozhodl zadavatel o vyloučení uchazeče AUTO
JAROV s.r.o. ze zadávacího řízení dle § 60 zákona pro nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů.
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