STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
11. schůze rady města dne: 05.06.2018
Bod pořadu jednání:
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů
Stručný obsah: Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů v rámci projektu „Nákup
vozidel na elektropohon a pohon CNG“ který je spolufinancován ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Hodnotící komise
doporučila zadavateli vyloučení účastníka ČEZ ESCO, a.s.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zpracoval:

Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Dana Vorlová, vedoucí oddělení administrace projektů
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátor

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vyloučení účastníka zadávacího řízení ČEZ ESCO, a.s., se sídlem: Duhová 1444/2, Michle,
140 00 Praha 4, IČ 03592880, ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Dodávka 2 osobních
elektromobilů“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle přílohy
č. 1
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 11.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 356/2018 rady města Liberec, dne 20.3.2018, odbor strategického rozvoje
a dotací vypsal ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: „Dodávka 2 osobních elektromobilů“
v rámci projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“, který je spolufinancován ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Podání nabídek do této veřejné zakázky bylo ukončeno 25.4.2018 a v řádném termínu byly doručeny
dvě nabídky:
Účastník

Nabídková cena bez DPH Záruka na baterii (rok) Počet ujetých km Pořadí

AUTOTREND, spol. s.r.o.

952.910 (2 automobily)

8

ČEZ ESCO, a.s.

699.900 (1 automobil)

8

0

1.

5 let bez omezení km 2.

Nabídky byly hodnoceny dle níže uvedených kritérií:
1. Kritérium: Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 70 %
- V rámci tohoto kritéria byla hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH.)
2. Kritérium: Záruka na baterii 15 %
- V rámci tohoto kritéria byla hodnocena záruka na baterii v letech.
3. Kritérium: Počet ujetých km, do jejichž najetí poskytuje dodavatel kompletní servis vozu zdarma
15 %
- V rámci tohoto kritéria byl hodnocen počet ujetých km, do jejichž najetí bude poskytovat
kompletní servis vozu zdarma (vztahuje se na výrobcem předepsané výměny náplní a dílů dle
servisního plánu, nevztahuje se na běžné opotřebení pneu, brzd, tlumičů).
Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem během provádění posuzování nabídek zjistila, že účastník
ČEZ ESCO, a.s. nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci k výše
uvedené zakázce.
Účastník nesplnil požadavek zadavatele uvedený v článku VIII. Způsob zpracování nabídkové ceny a
v článku X.1. Způsob hodnocení nabídek, kritérium č. 1 – celková nabídková cena v Kč bez DPH Výzvy
k podání nabídek a Zadávací dokumentace, kde zadavatel uvádí, že celková nabídková cena bez DPH,
která bude předmětem hodnocení, bude stanovena jako součet nabídkové ceny 1. vozu bez DPH a
nabídkové ceny 2. vozu bez DPH. Zadavatel požadoval, aby tato cena byla uvedena v návrhu kupní
smlouvy a na titulním listu nabídky.
Účastník tento požadavek zadavatele nesplnil, jelikož v předloženém návrhu smlouvy (v článku VII.
Smlouvy) a na titulním listu své nabídky, uvedl kupní cenu pouze za jeden elektromobil. Tuto
skutečnost zadavatel zjistil až při podrobnější kontrole nabídky účastníka, kdy celková nabídková cena
nabízená účastníkem vyplývá pouze z podrobné cenové nabídky.
Povinností účastníka je důkladně se seznámit se všemi požadavky zadavatele, není přípustné, aby
účastník dodatečně měnil obsah své nabídky, tzn. není možné, aby účastník změnil výši nabídkové ceny.
Vzhledem k této skutečnosti, zadavatel nevyužil ustanovení § 46 odst. 1 zákona, které má sloužit pouze
pro vyjasnění nabídky, nikoliv pro její změnu.
Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučuje zadavateli vyloučit účastníka ČEZ
ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 03592880, ze zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem: „Dodávka 2 osobních elektromobilů“.
Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VIII
odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Přílohy:
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