Zadavatel:
Zastoupena:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

ZRPÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝSLEDEK POSOUZENÍ
SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), byla o hodnocení nabídek a
posouzení splnění podmínek účasti sepsána tato zpráva.
Název zakázky:
Číslo zakázky:

207_Lo_ERDF_Laboratorní elektromobil
19/9615/207

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke
vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553
Výzva byla uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.tul.cz
neomezenému počtu účastníků.

a tím zpřístupněna

Hodnocení nabídek
Zadavatel provedl hodnocení doručených nabídek.
Popis hodnocení:
Nabídky měly být hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
1. Celková výše nabídkové ceny - váha 85%
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Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Výpočet procentních
bodů, které budou přiděleny hodnocené nabídce, bude proveden dle vzorce:
[(Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH/hodnocená cena v Kč bez DPH) * 85]
Účastník je zároveň povinen respektovat maximální předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
která činí 455.000 Kč bez DPH. V případě, že nabídková cena překročí maximální a nejvýše
přípustnou hodnotu veřejné zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích
podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části zadávacího řízení
vyloučí.
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2. Počet ujetých km, do jejichž najetí poskytuje dodavatel kompletní servis vozu zdarma –
váha 15%
Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšším počtem ujetých kilometrů, do
jejichž najetí zajistí dodavatel kompletní servis vozu zdarma (vztahuje se na výrobcem
předepsané výměny náplní a dílů dle servisního plánu, nevztahuje se na běžné opotřebení pneu,
brzd, tlumičů). Výpočet procentních bodů, které budou přiděleny hodnocené nabídce, bude
proveden dle vzorce:
[(Nejvyšší počet nabídnutých km/nejnižší počet nabídnutých km) * 15]
Účastník je zároveň povinen respektovat minimální počet nabídnutých km, který činí 50.000
km. V případě, že počet nabídnutých km bude nižší, bude toto posuzováno jako nesplnění
zadávacích podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části zadávacího
řízení vyloučí.
Účastník uvede v návrhu kupní smlouvy 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).
Celkové hodnocení: Procentní body získané v rámci jednotlivých hodnotících kritérií budou
následně sečteny a nabídky budou seřazeny. Nejlépe hodnocenou nabídkou bude nabídka
s nejvyšším počtem získaných procentních bodů.
Odůvodnění: Tento způsob hodnocení byl vymezen ve Výzvě k podání nabídek.
Seznam hodnocených nabídek a jejich hodnocení:
Nabídka účastníka č. 1
Obchodní firma:
AUTO JAROV, s.r.o.
Sídlo:
Praha 3, Osiková 2, č. p. 2688, PSČ 13000
Identifikační číslo: 45789584
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1. kritérium

Celková výše nabídkové ceny - váha 85%
/max. výše 455 000,- Kč/

366 115,70 Kč bez
DPH

2. kritérium

Počet ujetých km, do jejichž najetí poskytuje dodavatel
kompletní servis vozu zdarma – váha 15%
/min. počet 50 000 km/

do 2 let případně
30 000 km

HODNOCENÍ výše uvedené nabídky:
Hodnocením nabídky účastníka bylo zjištěno, že účastník nesplnil zadávací podmínky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.
Zadavatel ve Výzvě a Zadávací dokumentaci požadoval v rámci hodnotících kritérií:
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 Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšším počtem ujetých kilometrů, do
jejichž najetí zajistí dodavatel kompletní servis vozu zdarma (vztahuje se na výrobcem
předepsané výměny náplní a dílů dle servisního plánu, nevztahuje se na běžné opotřebení pneu,
brzd, tlumičů).
 Účastník je zároveň povinen respektovat minimální počet nabídnutých km, který činí 50.000
km. V případě, že počet nabídnutých km bude nižší, bude toto posuzováno jako nesplnění
zadávacích podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části zadávacího
řízení vyloučí.
 Přičemž byl účastník povinen uvést v návrhu kupní smlouvy počet ujetých km, do jejichž
najetí bude poskytovat kompletní servis vozu zdarma.
Účastník ve svém návrhu kupní smlouvy uvedl: do 2 let případně 30 000 ujetých km.
 Účastník nesplnil základní požadavek na minimální počet nabídnutých km, který činil
50.000 km.
 Účastník dále v rámci tohoto kritéria nedovoleně změnil zadávací podmínky tím, že nad
rámec zadavatelem stanovených požadavků uvedl formulaci: do 2 let případně 30 000
ujetých km.
Závěr: Zadavatel nabídku účastníka č. 1 vyřadil a účastníka vyloučil z další účasti ve veřejné
zakázce.

Nabídka účastníka č. 3
Obchodní firma:
AUTOTREND, spol. s r.o.
Sídlo:
České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Identifikační číslo: 41324838
1. kritérium
2. kritérium

Celková výše nabídkové ceny - váha 85%
394 457,- Kč bez DPH
/max. výše 455 000,- Kč/
Počet ujetých km, do jejichž najetí poskytuje dodavatel do 5 let nebo 150 000 km
kompletní servis vozu zdarma – váha 15%
/min. počet 50 000 km/

HODNOCENÍ výše uvedené nabídky:
Hodnocením nabídky účastníka bylo zjištěno, že účastník nesplnil zadávací podmínky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.
Konkrétně se jedná o tyto podmínky:
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Zadavatel ve Výzvě a Zadávací dokumentaci požadoval v rámci hodnotících kritérií:
 Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšším počtem ujetých kilometrů, do
jejichž najetí zajistí dodavatel kompletní servis vozu zdarma (vztahuje se na výrobcem
předepsané výměny náplní a dílů dle servisního plánu, nevztahuje se na běžné opotřebení pneu,
brzd, tlumičů).
 Účastník je zároveň povinen respektovat minimální počet nabídnutých km, který činí 50.000
km. V případě, že počet nabídnutých km bude nižší, bude toto posuzováno jako nesplnění
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zadávacích podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části zadávacího
řízení vyloučí.
 Přičemž byl účastník povinen uvést v návrhu kupní smlouvy počet ujetých km, do jejichž
najetí bude poskytovat kompletní servis vozu zdarma.
Účastník ve svém návrhu kupní smlouvy uvedl: do 5 let případně 150 000 ujetých km.
 Účastník v rámci tohoto kritéria nedovoleně změnil zadávací podmínky tím, že nad rámec
zadavatelem stanovených požadavků uvedl formulaci: do 5 let případně 150 000 ujetých km.
Závěr: Zadavatel nabídku účastníka č. 3 vyřadil a účastníka vyloučil z další účasti ve veřejné
zakázce.
Nabídka účastníka č. 2
Obchodní firma:
Createch s.r.o.
Sídlo:
Kostnická 962, Svítkov, 530 06 Pardubice
Identifikační číslo: 05130140
1. kritérium
2. kritérium

Celková výše nabídkové ceny - váha 85%
449 000,- Kč bez DPH
/max. výše 455 000,- Kč/
Počet ujetých km, do jejichž najetí poskytuje dodavatel 100 000 km
kompletní servis vozu zdarma – váha 15%
/min. počet 50 000 km/

Závěr: Vzhledem k tomu, že zadavateli po hodnocení nabídek zbyla pouze 1 nabídka, zadavatel
neprovedl hodnocení nabídek, pouze u vybraného dodavatele zkontroloval splnění podmínek účasti
stanovené v zadávací dokumentaci.
Výsledek hodnocení:
Vybraným dodavatelem je účastník č. 2:
Obchodní firma:
Createch s.r.o.
Sídlo:
Kostnická 962, Svítkov, 530 06 Pardubice
Identifikační číslo: 05130140
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti
Zadavatel přistoupil k posouzení splnění požadovaných podmínek účasti vybraného dodavatele.
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Posouzení kvalifikace:
Obchodní firma:
Createch s.r.o.
Sídlo:
Kostnická 962, Svítkov, 530 06 Pardubice
Identifikační číslo: 05130140
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
– prokázal základní způsobilost dle § 74 ZZVZ,
– prokázal profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ.
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Seznam dokladů prokazujících kvalifikaci:
Základní a profesní způsobilost:
- Čestné prohlášení účastníka veřejné zakázky o splnění základní a profesní způsobilosti, ze dne:
24. 11. 2019, podepsal: Ing. František Mejdr a Ing. Luboš Dittrich, jednatelé společnosti
Kontrola technických podmínek:
Nabídka výše uvedeného vybraného dodavatele splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění.
Kontrola obchodních podmínek:
Obchodní podmínky vybraný dodavatel splnil akceptací návrhu smlouvy, který byl součástí
zadávací dokumentace.
Posouzení výše nabídkové ceny:
Vybraný dodavatel splnil požadavek zadavatele na finanční limit plnění veřejné zakázky
stanovený v zadávací dokumentaci.
Zadavatel rovněž posoudil výši nabídkové ceny účastníka ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a
rovněž ke všem relevantním okolnostem jako je doba a místo plnění a dalším podmínkám, za
kterých by byl předmět veřejné zakázky plněn. Zadavatel dospěl k závěru, že nabídka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu a je reálná pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.
Kontrola podmínek střetu zájmu:
V rámci nabídky do zadávacího řízení měl účastník doložit podepsané čestné prohlášení, které bylo
vzorové jako příloha zadávací dokumentace. V tomto čestném prohlášení v části (B.) Střet zájmů
byl text:
„Prohlašuji tímto jako účastník zadávacího řízení, že ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, že v naší obchodní společnosti
vlastní / nevlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm.
c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba. Účastník měl škrtnout nehodící se u „vlastní/nevlastní“.“
Účastník škrtnul variantu nevlastní. Z takového prohlášení, které učinil, vyplývá, že ve
společnosti účastníka vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka veřejný
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba. Zadavatel by
tak měl účastníka vyloučit.
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Zadavatel v rámci vyšší právní jistoty požádal účastníka o písemné objasnění, a to zda je jeho
prohlášení pravdivé.
Zadavatel požádal o objasnění prostřednictvím profilu zadavatele dne 6. 12. 2019.
Vybraný dodavatel podal objasnění prostřednictvím profilu zadavatele dne 6. 12. 2019.
Účastník zaslal nové čestné prohlášení, kde čestně prohlašuje, že nevlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu
zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
nebo jím ovládaná osoba. S vysvětlením, že se jednalo o omyl.
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Závěr: Účastník podal písemné objasnění a doplnění nabídky v požadovaném rozsahu a
požadovaném termínu.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti:
Vybraný dodavatel splňuje veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.
S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva.
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Createch s.r.o.
Kostnická 962, Svítkov, 530 06 Pardubice
05130140

V Liberci dne 10. 12. 2019
Za zadavatele: Jitka Loudová
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