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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE O VÝSLEDKU AUKCE
KONANÉ 21. ÚNORA 2012 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Podle ustanovení § 97 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“)
1. Název zakázky: „Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro rok 2012“
2. Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-127976/VZ-2011
3.

Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno,
příjmení zadavatele

Česká republika - Ministerstvo vnitra, odbor
programového financování MV

Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele

Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Zdeněk KROUPA, ředitel odboru programového
financování

Hodnotící komise se sešla dne 21. února 2012 ve14:00 hodin na svém jednání,
vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce v otevřeném řízení. Z jednání
pořídila tento zápis a vzala na vědomí informaci předsedy hodnotící komise Ing.
Kryštofa Mencla o elektronické aukci:
1. Oznámení o elektronické aukci
2. Průběh elektronické aukce v termínu
3. Výsledky elektronické aukce
Výpis výsledků elektronické aukce je přílohou tohoto zápisu – 5 listů.
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4.

Seznam účastníků aukce

1.
2.
3.

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/zájemce

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele/zájemce

Číslo
nabídky

Conti Trade Services s.r.o.
Pneu Hnídek s.r.o.
Master Truck s.r.o.

41193598
25497561
28688961

Datum podání
nabídky

12.1.2012
12.1.2012
13.1.2012

Čas
podání
nabídky

09:14
17:03
10:34

5. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Číslo
nabíd
ky

Název /
jméno
uchazeče

--

-----

Důvod pro vyřazení nabídky
-----------------------------------------------

6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění - pořadí před aukcí
Předběžné
pořadí
1.
2.
3.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce
Conti Trade Services s.r.o.
Pneu Hnídek s.r.o.
Master Truck s.r.o.

Cena bez DPH
v Kč
27 843 626,94
45 647 286,00
46 833 276,00

V rámci této veřejné zakázky byly podány tři nabídky v elektronické podobě. Všechny
tři nabídky splnily kvalifikační předpoklady a zadavatelem stanovené požadavky a
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou
zakázku jako otevřené řízení podle § 21 odst.1 písm. a) zákona s úmyslem uzavření
rámcové smlouvy se 4 uchazeči na dobu určitou s tím, že hodnocení bude
provedeno prostřednictvím e-aukce dle § 97 zákona. Z tohoto důvodu hodnotící
komise provedla předběžné hodnocení a doporučila zadavateli vyzvat uchazeče
v pořadí 1.- 3. k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce.
Výzva byla zaslána uchazečům elektronickými prostředky a obsahovala veškeré
informace nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro
provedení elektronické aukce (viz zadávací podmínky této veřejné zakázky).
Základní kritérium hodnocení byla podle § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší
nabídková cena
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Elektronickou aukcí budou podle uvedeného kritéria hodnoceny nabídky, které splní
všechny zákonné požadavky a podmínky a zároveň splní požadavky centrálního
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Podmínky a postup při elektronické
aukci budou uveřejněny v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Aukce proběhla dne 21. února 2012 od 10:00 hod. do 10:50 hod. Všichni účastníci
aukce byli řádně zaregistrováni u provozovatele aukce v elektronickém nástroji
Softender. Výsledné aukční hodnoty jednotlivých uchazečů jsou uvedeny v tabulce
pod bodem č. 7. Protokol o vyhodnocení aukce předmětné zakázky je přílohou
tohoto zápisu.

7.

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí podle výsledných aukčních hodnot
Pořadí
v aukci
1.
2.
3.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

Cena bez DPH
v Kč
27 214 422,27 231 476,27 472 189,38

Pneu Hnídek s.r.o.
Master Truck s.r.o.
Conti Trade Services s.r.o.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli s uchazeči, kteří se umístili na prvním až
třetím místě, uzavřít příslušnou rámcovou smlouvu na dodávky pneumatik pro rok
2012.

8.

Podpisy členů komise
Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní
firma/název/jmén
o, organizace

Datum
podpisu

1. Ing. Kryštof Mencl

OVZCN MV

21.2.2012

2. Ing. Pavel Krča

OVZCN MV

21.2.2012

3. Irena Herainová

OVZCN MV

21.2.2012

4. Jan Žouželka

ZS MV

21.2.2012
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Podpis

5. Ing. Milan Komín

GŘ HZS

21.2.2012

6. Roman Vacca

GŘ HZS

21.2.2012

7. Petr Mařenec

KŘP hl. m. Prahy

21.2.2012

8. Ladislav Kodym

KŘP Stč. kraje

21.2.2012

9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele
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Zdeněk KROUPA

10. INFORMACE O NAHLÍŽENÍ DO ZPRÁVY
Jméno a
příjmení
osoby, která
nahlédla do
zprávy

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace
vůči níž je osoba,
která nahlédla do
zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu
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RČ/číslo
občanské
ho
průkazu
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahléd
nutí do
zprávy

Nákla
dy za
výpis
/opis
v Kč

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

