
ČESKA REPUBLIKAr v

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j. 3686-12-110

Písemná zpráva zadavatele podle § 85 zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Předmět veřejné zakázky: 

Zvolený druh zadávacího řízení:

Česká republika -  Úřad pro civilní letectví 
se sídlem: Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6 
IČ: 48134678

Dodávka 2 ks osobních automobilů
Písemná výzva dle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

1. Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188 
Nabídková cena -  v Kč (bez DPH): 843 436,74

2. A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 15888436 
Nabídková cena -  v Kč (bez DPH): 861 554,-

3. Auto-Poly, spoi. s r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9, IČO: 48033758 
Nabídková cena -  v Kč (bez DPH): 851 773,34

i i
4. AMOND spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 46359168 

Nabídková cena - v Kč (bez DPH): 875 000,-

5. Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910 
Nabídková cena - v Kč (bez DPH): 899 250,-

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím 
řízení a odůvodnění jejich vyloučení

1. A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 15888436

Uchazeč v nabídce neuvedl údaje o subdodavatelích v souladu s bodem 8 zadávací 
dokumentace a nesplnil tak podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Tímto nabídka 
nevyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 76 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



2 . AMOND spoi. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 46359168

Uchazeč v nabídce neuvedl údaje o subdodavatelích v souladu s bodem 8 zadávací 
dokumentace a nesplnil tak podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Tímto nabídka 
nevyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 76 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Domanský s.r.o,, Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Uchazeč v nabídce neuvedl údaje o subdodavatelích v souladu s bodem 8 zadávací 
dokumentace a nesplnil tak podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Tímto nabídka 
nevyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 76 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Auto-Poiy, spol. s r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9, IČO: 48033758

Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a jeho nabídka nevyhověla kontrole v rámci 
posuzování kvalifikace podle § 59 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Dodavatel nepředložil řádné čestné prohlášení o základních 
kvalifikačních předpokladech a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku podle bodu 6 zadávacích podmínek. (

Důvod zrušen! zadávacího řízení, bylo-fi zadávací řízení zrušeno

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením§ 84 odst.l písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím 
zadavatele ze dne 18.9.2012, č.j. 3572-12-110, neboť po posouzení zbyla k hodnocení 
jenom jedna nabídka.

V Praze dne 26.9.2012

Česká republikán Úřad pro civilní letectví 
...... ..............., generální ředitel



ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j. 3573-12-110

OZNÁM ENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
VE ZJEDNODUŠENÉM  PODLIM ITNÍM  ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel:

(

Česká republika - Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel
Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

V souladu s ustanovením § 84 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů Vám oznamuji, že zadavatel rozhodl dne 18.9.2012 o zrušení výše uvedeného 
zadávacího řízení. Důvodem pro zrušení byla skutečnost, že v zadávacím řízení zbyla po posouzení 
nabídek k hodnocení pouze jedna nabídka. Za této situace je zadavatel povinen v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů zadávací řízení bez zbytečného odkladu zrušit.

V Praze dne 18.9.2012

.

v í I I '
Česká republiky - Úřad pro civilní letectví 

...... ................. generální ředitel



ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j. 3572 -12-110

ROZHODNUTÍ ZAD AVATELE O ZRUŠENÍ ZAD ÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
VE ZJEDNODUŠENÉM  PODLIM ITNÍM  ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika - Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně/ Praha 6/ 160 08 
IČ: 48134678

Název V Z: Dodávka 2ks osobních motorových vozidel
Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sbv o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisu ruší výše uvedené zadávací řízení

O d ů v o d n ě n í

Ve výše uvedeném zadávacím řízení zbyla po posouzení nabídek k hodnocení pouze jedna nabídka. 
Za této situace je zadavatel povinen v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb./ o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení bez zbytečného 

( ^odkladu zrušit.

V Praze dne 18.9.2012

[ } , V
Česká republika - Úřad pro civilní letectví 

. ..... ........ ........ generální ředitel
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ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j, 3396-12-110

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE 
UST. § 76 ODST. 6 ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel; Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ :48134678

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel
Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Česká republika-Úřad pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČ: 48134678 
(dále jen „zadavatel") zahájila zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel".

Zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen zákon) přijímá následující

r o z h o d n u t í

Zadavatel tímto vylučuje uchazeče DOMANSKÝ, s.r.o., Českobrodská 566/2, 198 00 Praha 9, IČO: 
62914910, z účasti v zadávacím řízení.

O d ů v o d n ě n í

Nabídka uchazeče DOMANSKÝ, s.r.o., Českobrodská 566/2, 198 00 Praha 9, IČO: 62914910, 
nesplnila zadávací podmínky, neboť nabídka nesplňuje z hlediska požadavků na obsah nabídky 
podmínku stanovenou v bodě 8 zadávací dokumentace, a to údaje o subdodavatelích tak, jak jsou 
požadovány v citovaném bodě 8 zadávací dokumentace. Tímto nabídka nevyhověla kontrole v rámci 
posuzování dle § 76 zákona.

Zadavatel proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Uchazeč je oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí námitky. Námitky je uchazeč povinen doručit 
zadavateli do 10 dnů ode dne uveřejnění tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele (viz § 60 odst. 2 
zákona a bod 9 výzvy - výhrada zveřejnění na profilu zadavatele).

V Praze dne 4.9.2012

Česká republika! Úřad pro civilní letectví
...... .............../lgenerální ředitel úřadu
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ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j. 3395-12-110

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE 
UST. § 76 ODST. 6 ZÁKONA Č, 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel
Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Česká republika-Úřad pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČ: 48134678 
(dále jen „zadavatel") zahájila zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel".

Zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen zákon) přijímá následující

r o z h o d n u t í

Zadavatel tím to vylučuje uchazeče AMOND, spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno IV, IČO: 
46359168 z účasti v zadávacím řízení.

O d ů v o d n ě n í

Nabídka uchazeče AMOND, spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno IV, IČO: 46359168, 
nesplnila zadávací podmínky, neboť nabídka nesplňuje z hlediska požadavků na obsah nabídky 
podmínku stanovenou v bodě 8 zadávací dokumentace, a to údaje o subdodavatelích tak, jak jsou 
požadovány v citovaném bodě 8 zadávací dokumentace. Tímto nabídka nevyhověla kontrole v rámci 
posuzování dle § 76 zákona.

Zadavatel proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Uchazeč je oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí námitky. Námitky je uchazeč povinen doručit 
zadavateli do 10 dnů ode dne uveřejnění tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele (viz § 60 odst. 2 
zákona a bod 9 výzvy - výhrada zveřejnění na profilu zadavatele).

V Praze dne 4.9.2012 _



ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j, 3394-12-110

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE 
UST. § 76 ODST. 6 ZÁKONA Č.137/2006 SBV O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

(

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel
Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Česká republika-Úřad pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČ; 48134678 
(dále jen „zadavatel") zahájila zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel".

Zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen zákon) přijímá následující

r o z h o d n u t í

Zadavatel tímto vylučuje uchazeče A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 
1588436 z účasti v zadávacím řízení.

( > O d ů v o d n ě n í

Nabídka uchazeče Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436 nesplnila 
zadávací podmínky, neboť nabídka nesplňuje z hlediska požadavku na obsah nabídky podmínku 
stanovenou v bodě 8 zadávací dokumentace, a to údaje o subdodavatelích tak, jak jsou požadovány 
v citovaném bodě 8 zadávací dokumentace. Tímto nabídka nevyhověla kontrole v rámci posuzování 
dle § 76 zákona.

Zadavatel proto rozhodl tak, jak je  uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Uchazeč je oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí námitky. Námitky je uchazeč povinen doručit 
zadavateli do 10 dnu ode dne uveřejnění tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele (viz § 60 odst. 2 
zákona a bod 9 výzvy - výhrada zveřejnění na profilu zadavatele).

V Praze dne 4.9.2012

Česká republika- Úřad pro civilní letectví
...... ..............., generální ředitel úřadu
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ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

č.j, 3397-12-110

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 
DLE UST. § 60 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

("

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel
Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8,2012

Česká republika-Úřad pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČ: 48134678 
(dále jen „zadavatel") zahájila zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel",

Zadavatel v souladu s ustanovením § 60 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
zákon) přijímá následující

r o z h o d n u t í

Zadavatel tímto vylučuje ze zadávacího řízení dodavatele Auto-Poly spol. s r.o., Pod Harfou 904/1, 
190 00 Praha 9, IČO: 48033758 z účasti v zadávacím řízení

(, 1 O d ů v o d n ě n í

Dodavatel nesplnil zákonné požadavky a jeho nabídka nevyhověla kontrole v rámci posuzování 
kvalifikace podle § 59. Dodavatel nepředložil řádné čestné prohlášení o základních kvalifikačních 
předpokladech a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
podle bodu 6 zadávacích podmínek.

Zadavatel proto rozhodl tak, jak je  uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Dodavatel je oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí námitky. Námitky je uchazeč povinen doručit 
zadavateli do 10 dnů ode dne uveřejnění tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele (viz § 60 odst. 2 
zákona a bod 9 výzvy - výhrada zveřejnění na profilu zadavatele).

V Praze dne 4.9,2012

1



ČESKÁ REPUBLIKA

ZPR ÁVA O POSOUZENÍ A  HODNOCENÍ NABÍDEK  
DLE ZÁKO N A Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMXTNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

I. Složení hodnotící komise (pověřena též posouzením kvalifikace)

Poř.vc.
Členové hodnotící komise Náhradníci členů hodnotící komise

1. ....... ........ ............. ...... ........... . . .. .
2. ..... . ...... ...... ...........
3. . .. . . . . . . . . ....... ..... . ............ ...........
4. ..... . ........ ......... ...... ........ ..........
5. . .... . . . . . . ............. . .... . ............ ...........

( II. Seznam posuzovaných nabídek

Nabídky posuzované v tomto zadávacím řízení:

1. Nabídka uchazeče:

Přerost a Švorc -  auto, s.r.o., Velesiavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188

2. Nabídka uchazeče

A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436

3. Nabídka uchazeče

AMOND spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 463 59 168

4. Nabídka uchazeče
Domanský s.r.o., Tiumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

III. Seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu vyřazení
1



V procesu posouzení nabídek byly vyřazeny nabídky uchazečů

Uchazeč Důvod vyřazení
A. Charouz, sgol, s r.o., Těšnov 1/1059, 
110 00 Praha 1, ICO: 1588436

Uchazeč v nabídce neuvedl údaje o 
subdodavatelích v souladu s bodem 8 zadávací 
dokumentace a nesplnil tak podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci

AMOND spol, s r.o., Smečenská 889, 272 04 
Kladno, ICO: 463 59 168

Uchazeč v nabídce neuvedl údaje o 
subdodavatelích v souladu s bodem 8 zadávací 
dokumentace a nesplnil tak podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci

Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 
Praha 5, IČO: 62914910

Uchazeč v nabídce neuvedl údaje o 
subdodavatelích v souladu s bodem 8 zadávací 
dokumentace a nesplnil tak podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci

IV, Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním
Popis hodnocení nabídek v rámci všech hodnotících kritérií 
Výsledek hodnocení nabídek

V tomto zadávacím řízení zbyla po posouzení nabídek k hodnocení pouze jedna nabídka. Hodnocení 
nabídky tedy v souladu s § 79 odst.6 zákona nebylo provedeno, a tedy tato zpráva v souladu s § 
80 odst. 1 zákona neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

V. Závěry komise

Protože v tomto zadávacím řízení zbyla po posouzení nabídek k hodnocení pouze jedna nabídka, 
došlo tak k situaci předpokládané § 84 odst. 1 písm. e) tj. za této situace je  zadavatel povinen v 
souladu se zákonem zadávací řízení zrušit bez zbytečného odkladu.

Podpisy přítomných členů komise resp. jejich náhradníků:
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ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

PROTOKOL O JED NÁNÍ KOMISE -  POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK  
DLE ZÁK O N A Č.137/2006 S B V O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně/ Praha 6/ 160 08 
IČ: 48134678

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Datum jedn án í: 3.9.2012 od 10.30 hod.

Místo jednání: Úřad pro civilní letectví/ letiště Ruzyně/ Praha 6, PSČ 160 08

Program jednání: 1. Zahájení jednání
2. Kontrola usnášeníschopnosti komise
3. Posouzení nabídek
4. Vyřazení nabídek
5. Hodnocení nabídek

( 6. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
7. Závěr jednání včetně podepsání protokolu o jednání hodnotící komise

Složení hodnotící komise

Poř.
č.

Členové hodnotící komise Náhradníci členů hodnotící komise

1. ....... ........ ............. ...... .................
2. ..... . ...... ...... ...........
3. ... . . . . . . . . ....... . .... . ............ ...........
4. ..... . ........ ......... ...... ........ ..........
5. ..... . . . . . . ............. ...... ............ ...........
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Zápis o průběhu jednání komise

Bod X. -2. Programu 
Zahájení jednání
Kontrola usnášeníschopnosti komise

Jednání komise zahájil předseda, který přednesl program tohoto jednání. Poté předseda provedl 
kontrolu usnášeníschopnosti komise a konstatoval, že komise je usnášeníschopná, neboť je 
přítomno všech pět členů komise.

Bod 3. Programu

Komise přistoupila k provedení kontroly nabídek z hlediska splnění obsahových náležitostí zadávací 
dokumentaci, zda nabídky z obsahového hlediska odpovídají zákonným požadavkům a zadávacím 
podmínkám). Komise se zaměřila na:

Identifikační údaje uchazečů
Zda nabídky nejsou v rozporu s platnými právními předpisy 
Zda nabídková cena je v požadovaném členění
Zda výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky není mimořádně nízká
Zda uchazeč nepodá! více nabídek
Zda nebyly doručeny nepřípustné varianty nabídky
Zda byla podána nabídka na ceiý předmět veřejné zakázky
Zda návrh smlouvy je v souladu se zadávacími podmínkami (z hlediska akceptace zadávacích 
podmínek)

1. Nabídka uchazeče:
Přerost a Švorc -  auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka jako celek splnila zákonné požadavky a 
zadávací podmínky a vyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 76 zákona. Komise se dále 
jednomyslně usnesla na tom, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky.

2. Nabídka uchazeče
A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka nesplňuje z hlediska požadavků na obsah  ̂
nabídky podmínku stanovenou v bodě 8 zadávací dokumentace a to údaje o subdodavatelích tak 
jak  jsou požadovány v citovaném bodě 8 zadávací dokumentace.
Komise proto vyřadila tuto nabídku.

3. Nabídka uchazeče

AMOND spoi. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 463 59 168

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka nesplňuje z hlediska požadavků na obsah 
nabídky podmínku stanovenou v bodě 8 zadávací dokumentace a to údaje o subdodavatelích tak 
jak  jsou požadovány v citovaném bodě 8 zadávací dokumentace.
Komise proto vyřadila tuto nabídku.

4. Nabídka uchazeče

Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka nesplňuje z hlediska požadavků na obsah 
nabídky podmínku stanovenou v bodě 8 zadávací dokumentace a to údaje o subdodavatelích tak 
jak jsou požadovány v citovaném bodě 8 zadávací dokumentace.
Komise proto vyřadila tuto nabídku.
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Bod 4. Programu
Vyřazení včetně důvodu vyřazení

Komise v rámci posuzování shledala výše uvedené nedostatky a proto nabídky uvedené v bodě 3 
programu pod čísly 2, 3, 4 vyřadila z důvodu nesplnění podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci.
Komise navrhuje zadavateli, aby bez zbytečného odkladu vyloučil nabídky uchazečů:

1. Charouz, spoi. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436

2. AMOND spoi. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kfadno, IČO: 463 59 168

3. Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Bod 5. Programu 
Hodnocení nabídek

(

V tomto zadávacím řízení zbyla po posouzení kvalifikace pouze jedna nabídka. Hodnocení nabídky 
tedy v souladu s § 79 odst. 6 zákona nebylo provedeno.

Bod 6, programu
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Komise na tomto jednání zpracovala a podepsaia zprávu o posouzení a hodnocení nabídek

Bod 7. Programu
Závěr jednání a podepsání protokolu jednání

Na důkaz souhlasu s tímto protokolem o jednání hodnotící komise připojují přítomní členové komise 
resp. jejich přítomní náhradníci své podpisy níže.

Zapsal:

Podpisy přítomných členů komise resp. jejich náhradníků;
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ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE -  POSOUZENÍ KVALIFIKACE  
DLE ZÁKO N A Č, 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel; Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně; Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

Název VZ; Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8,2012

Datum jed n án í: 3.9.2012 od 9.50 hod.

Místo jednání: Úřad pro civilní letectví; letiště Ruzyně; Praha 6; PSČ 160 08

Program jednání: 1. Zahájení jednání
2. Kontrola usnášeníschopnosti komise
3. Posouzení kvalifikace
4. Návrh na vyřazení nabídek
5. Závěr jednání včetně podepsání protokolu o jednání hodnotící komise

Složení hodnotící komise (pověřena též posouzením kvalifikace)

Poř.
č.

Členové hodnotící komise Náhradníci členů hodnotící komise

1. ....... ........ ............. ...... ............ . ...
2, ..... . ...... ...... ...........
3. .... . . . . . . . ....... ..... . ............ ...........
4. ...... ........ ......... ...... ........ ..........
5, ..... . . . . . . ............. ...... ............ ...........
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ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ KOMISE  

PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE -  POSOUZENÍ KVALIFIKACE

Bod 1. - 2. programu 
Zahájení jednání
Kontrola usnášeníschopnosti komise

Jednání hodnotící komise (dále jen „komise") zahájil předseda komise, který přítomným přednesl 
program tohoto jednání.

Předseda komise provedl kontrolu usnášeníschopnosti komise a konstatoval, že je přítomno všech 5 
členů komise (resp, jejich náhradníků), a tedy je komise usnášeníschopná.

Bod 3, programu 
Posouzení kvalifikace

Rozsah kontroly prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků stanovených zákonem 
a zadávacími podm ínkam i vyplývá ze zápisu v protokolu o jednání hodnotící komise provedený 
komisí po posouzení prokázání kvalifikace uchazečů níže':

1. Nabídka uchazeče:

Přerost a Švorc -  auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188

Doklad prokazující splnění kvalifikace Výsledek 
posouzení 
kvalifikace 
ano / ne

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům viz § 53 zákona 
(starší max. 90 dnů)

ano

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti špinit veřejnou 
zakázku

ano

Výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-ii vněm  uchazeč zapsán či v jiné 
obdobné evidenci (stáří max. 90 dnů)

ano

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
předmětu veřejné zakázky -  živnostenské oprávnění

ano

V případě společné nabídky více osob:
- Smlouva o společném plnění předmětu veřejné zakázky
- Každý ze společných uchazečů doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-ii 
v něm uchazeč zapsán

- Kterýkoliv ze společných uchazečů doklady prokazující špinění kvalifikace 
ve zbývajícím rozsahu

nepoužije se

V případě prokazování špinění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:
- Smlouva se subdodavatelem
- Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán
- Dokiad/doklady subdodavatele k prokazování splnění příslušné části 

kvalifikace

nepoužije se

V případě prokazování špinění části kvalifikace výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů:
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (stáří max. 3 měsíce)

nepoužije se

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka jako celek splnila zákonné požadavky a 
zadávací podmínky a vyhověla kontrole v rámci posuzování díe § 59 zákona.
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2, Nabídka uchazeče:

A, Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059; 110 00 Praha 1, IČO: 1588436

Doklad prokazující splnění kvalifikace Výsledek 
posouzení 
kvalifikace 

ano / ne
Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům viz § 53 zákona 
(starší max. 90 dnů)

ano

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku

ano

Výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li vněm  uchazeč zapsán či v jiné 
obdobné evidenci (stáří max. 90 dnu)

ano

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
předmětu veřejné zakázky -  živnostenské oprávnění

ano

V případě společné nabídky více osob:
- Smlouva o společném plnění předmětu veřejné zakázky
- Každý ze společných uchazečů doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li 
v něm uchazeč zapsán

- Kterýkoliv ze společných uchazečů doklady prokazující splnění kvalifikace 
ve zbývajícím rozsahu

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:
- Smlouva se subdodavatelem
- Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán
- Doklad/doklady subdodavatele k prokazování splnění příslušné části 

kvalifikace

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů:
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (stáří max. 3 měsíce)

nepoužije se

Komise se jednomyslně usnesla na tom; že nabídka jako celek splnila zákonné požadavky a 
zadávací podmínky a vyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 59 zákona,

( 3 .Nabídka uchazeče:
Auto-Poly spol. s r.o.; Pod Harfou 904/1; 190 00 Praha 9; IČO: 48033758

Doklad prokazující splnění kvalifikace Výsledek 
posouzení 
kvalifikace 
ano / ne

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům viz § 53 zákona 
(starší max. 90 dnů)

ne

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku

ne

Výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li vněm  uchazeč zapsán či v jiné 
obdobné evidenci (stáří max. 90 dnů)

ano

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
předmětu veřejné zakázky -  živnostenské oprávnění

ano

V případě společné nabídky více osob:
- Smlouva o společném plnění předmětu veřejné zakázky
- Každý ze společných uchazečů doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li 
v něm uchazeč zapsán

- Kterýkoliv ze společných uchazečů doklady prokazující splnění kvalifikace

nepoužije se

3



ve zbývajícím rozsahu
V případě prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:
- Smlouva se subdodavatelem
- Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán
- Doklad/doklady subdodavatele k prokazování splnění příslušné části 

kvalifikace

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů:
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (stáří max. 3 měsíce)

nepoužije se

Komise se jednomyslně usnesla na tom/ že nabídka jako celek nesplnila zákonné požadavky a 
zadávací podmínky a nevyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 59 zákona,

4. Nabídka uchazeče:
AMOND spoi. s r.o./ Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 463 59 168

Doklad prokazující splnění kvalifikace Výsledek 
posouzení 
kvalifikace 
ano / ne

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům viz § 53 zákona 
(starší max. 90 dnů)

ano

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku

ano

Výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li v něm uchazeč zapsán či v jiné 
obdobné evidenci (stáří max. 90 dnů)

ano

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
předmětu veřeiné zakázky -  živnostenské oprávnění

ano

V případě společné nabídky více osob:
- Smlouva o společném plnění předmětu veřejné zakázky
- Každý ze společných uchazečů doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li 
v něm uchazeč zapsán

- Kterýkoliv ze společných uchazečů doklady prokazující splnění kvalifikace 
ve zbývajícím rozsahu

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:
- Smlouva se subdodavatelem
- Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán
- Doklad/doklady subdodavatele k prokazování splnění příslušné části 

kvalifikace

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů:
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (stáří max, 3 měsíce)

nepoužije se

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka jako celek splnila zákonné požadavky a 
zadávací podmínky a vyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 59 zákona.

5, Nabídka uchazeče:
Domanský s.r.o,, Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Doklad prokazující splnění kvalifikace Výsledek 
posouzení 
kvalifikace 
ano / ne

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům viz § 53 zákona ano

4



(starší max. 90 dnů)
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku

ano

Výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li vněm  uchazeč zapsán či v jiné 
obdobné evidenci (stáří max. 90 dnů)

ano

Dokiad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
předmětu veřejné zakázky -  živnostenské oprávnění

ano

V případě společné nabídky více osob:
- Smlouva o společném plnění předmětu veřejné zakázky
- Každý ze společných uchazečů doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li 
v něm uchazeč zapsán

- Kterýkoliv ze společných uchazečů doklady prokazující splnění kvalifikace 
ve zbývajícím rozsahu

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:
- Smlouva se subdodavatelem
- Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán
- Doklad/dokiady subdodavatele k prokazování splnění příslušné části 

kvalifikace

nepoužije se

V případě prokazování splnění části kvalifikace výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů:
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (stáří max. 3 měsíce)

nepoužije se

Komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka jako celek splnila zákonné požadavky a 
zadávací podmínky a vyhověla kontrole v rámci posuzování dle § 59 zákona.

Seznam k výsledkům posouzení kvalifikace
Kvalifíkacivprokázali uchazeči:
Přerost a Švorc -  auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188 
A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436 
AMOND spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 463 59 168 
Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Kvalifikaci neprokázal uchazeč:
Auto-Poly spol. s r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9, IČO: 48033758

Bod.4. Programu 
Návrh na vyřazení
Komise navrhuje zadavateli, aby vyřadil ze zadávacího řízení nabídku uchazeče Auto-Poly spol. s 
r.o.. Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9, IČO: 48033758 z důvodu nesplnění kvalifikace a to 
z důvodů nepředložení čestného prohlášení podle § 53 odst.l a čestného prohlášení podle § 50 
odst. 1 písm.c).

Bod 5. programu
Závěr jednání včetně podepsání protokolu jednání

S ohledem na vyčerpání programu jednání předseda komise poděkoval všem přítomným za účast 
na jednání a jednání zakončil. Na důkaz souhlasu s tímto protokolem o jednání hodnotící komise 
připojují přítomní členové komise resp. jejich přítomní náhradníci své podpisy níže.

Další jednání komise se uskuteční dne 3.9.2012 od 10.30 na Úřadu pro civilní letectví, Letiště 
Ruzyně, Praha 6, PSČ: 160 08 ve stejné místnosti. Přítomní členové komise berou tuto informaci o 
dalším jednání na vědomí.
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Zapsal: JUDr. Eva Petrážová

Podpisy přítomných členů komise resp. jejich náhradníků:
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ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
dle § 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMXTNÍM ŘÍZENÍ

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

( “ '■
Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Datum jednání: 3.9.2012 od 09:30 hod.
od 09:10 hod.: první jednání komise
od 09:30 hod.: otevírání obálek s nabídkami za účasti uchazečů

Místo jednání: Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6, PSČ: 160 08

Přítomní
účastníci: otevírání obálek s nabídkami se nezúčastnil žádný uchazeč

Program jednání: 1. Zahájení jednání a přivítání přítomných
( / 2. Podepsání čestných prohlášení

3. Kontrola usnášeníschopnosti komise
4. Volba předsedy a místopředsedy komise
5. Přizvání přítomných uchazečů k jednání
6. Kontrola obálek s nabídkami
7. Otevírání obálek s nabídkami
8. Vyřazení nabídek
9. Závěr jednání včetně podepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami

Složení hodnotící komise
(plní též funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů)

Poř.
č.

Členové hodnotící komise Náhradníci členů hodnotící komise

1. ....... ........ ............. ...... ............ . ...
2. ..... . ...... ...... ...........
3. .... . . . . . . . ....... ..... . ............ ...........
4. ...... ........ ......... ...... ........ ..........
5. ..... . . . . . . ............. ...... ............ ...........
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Zápis o průběhu jednání komise

Bod 1, programu
Zahájení jednání a přivítání přítomných
První jednání zahájil jednatel komise (dále jen jednatel) přivítáním přítomných účastníků.

Bod 2. programu 
Podepsání čestných prohlášení
Jednatel sdělil všem přítomným identifikační údaje o uchazečích; kteří předložili nabídku v tomto 
zadávacím řízení.
Následně přítomní účastníci podepsaii čestná prohlášení o své nepodjatosti a závazku mlčenlivosti 

Bod 3. programu
Kontrola usnášeníschopnosti komise
Jednatel proved! kontrolu usnášeníschopnosti komise a konstatoval; že je přítomno všech 5 členů 
komise resp. jejich náhradníků, a tedy komise je usnášeníschopná.
Následně byly komisi předloženy zadávací podmínky k této veřejné zakázce.
Poté jednatel stručně seznámil přítomné účastníky s náplní práce komise v tomto zadávacím řízení. 
Přítomným sdělil, že činnost komise v tomto zadávacím řízení bude spočívat v otevření obálek / 
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek a zpracování zprávy o  ̂
posouzení a hodnocení nabídek pro zadavatele.

Bod 4, programu
Volba předsedy a místopředsedy komise
Jednatel vyzval členy komise přítomné na jednání, aby zvolili předsedu a místopředsedu komise. 
Komise se jednomyslně usnesla na tom, aby funkci:

předsedy komise vykonával ..... .......

místopředsedy komise vykonával ...... . . . . . .............

Bod 5. programu
Přizvání přítomných uchazečů k jednání
Žádný uchazeč se k otevírání obálek s nabídkami nedostavil.

Bod 6. programu 
Kontrola obálek s nabídkami
Předseda komise sdělil přítomným, že v tomto zadávacím řízení byly doručeny tyto obálky (  
s nabídkami.

1. Přerost a Švorc -  auto, s.r.o., Velesiavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188
2. A. Charouz, spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436
3. Auto-Poly spol. s r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9, IČO: 48033758
4. AMOND spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 463 59 168
5. Domanský s.r.o., Tíumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Na základě kontroly nabídek dále předseda konstatoval, že všechny nabídky byly doručeny včas ve 
lhůtě pro podání nabídek tj. do 9:00 h dne 3.9.2012.

Bod 7. programu 
Otevírání obálek s nabídkami

Komise přistoupila ke kontrole nabídky z hlediska § 71 odst. 9 zákona, tj. kontrole, zda je nabídka 
zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče.

Po kontrole nabídky sděiiia komise přítomným uchazečům, zda nabídka splňuje požadavky podle §
71 odst. 9 a informaci o nabídkové ceně. Vše bylo zaznamenáno do tohoto protokolu o otevírání 
obálek s nabídkami.
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1. nabídka uchazeče:
Přerost a Švorc -  auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČO: 63073188

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku: ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou: ano

Nabídka vyhověla požadavkům v § 71 odst, 8 zákona: ano

Nabídková cena -  vše v Kč (bez DPH): 843 436,74

2. nabídka uchazeče:
A, Charouz, spol. s r.o,, Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 1588436

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku: ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou: ano

Nabídka vyhověla požadavkům v § 71 odst. 8 zákona: ano

Nabídková cena -  vše v Kč (bez DPH): 861 554,-

 ̂ 3, nabídka uchazeče:
Auto-Poly spol. s r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9, IČO: 48033758

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku: ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou: ano

Nabídka vyhověla požadavkům v § 71 odst. 8 zákona: ano

Nabídková cena -  vše v Kč (bez DPH): 851 773,34

4. nabídka uchazeče:
AMOND spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČO: 463 59 168

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku: ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou: ano

Nabídka vyhověla požadavkům v § 71 odst. 8 zákona: ano

Nabídková cena -  vše v Kč (bez DPH): 875 000,-

5. nabídka uchazeče:
Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČO: 62914910

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku: ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou: ano

Nabídka vyhověla požadavkům v § 71 odst. 8 zákona: ano

Nabídková cena -  vše v Kč (bez DPH): 899 250,-

Bod S.rogramu
Vyřazení nabídek vč. důvodu vyřazení

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky uvedené pod bodem 7 vyhověly požadavkům uvedeným v § 
71 odst. 8 zákona, komise o vyřazení nabídky nerozhodovala, tedy nabídky nebyly v rámci otevírání 
obálek s nabídkami komisí vyřazeny.
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Bod 9. programu
Závěr jednání včetně podepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami

S ohledem na vyčerpání programu jednání předseda komise poděkoval všem přítomným za účast 
na jednání a jednání zakonČil/a. Na důkaz souhlasu s tímto protokolem o otevírání obálek 
s nabídkami připojují členové komise resp, jejich přítomní náhradníci své podpisy níže.

Další jednání komise se uskuteční bezprostředně po tomto jednání dne 3.9.2012 v 9.50 hod. na 
Úřadu pro civiln í letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6, PSČ: 160 08 ve stejné místnosti. Přítomní 
členové komise berou tuto informaci o dalším jednání na vědomí.

Zapsala: JUDr, Eva Petrážová

Podpisy přítomných členů komise resp. jejich náhradníků:
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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

SEZNAM NABÍDEK
podle § 69 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně/ Praha 6/ 160 08 
IČ: 48134678

Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Pořadové
číslo

Uchazeč Datum doručení Hodina doručení

1. Přerost a Švorc -  auto7 s.r.o. 29.8.2012 10:49 h

2. A. CharouZ/ spol. s r.o. 30.8.2012 08:09 h

3. Auto -  Póly spol. s r.o. 30.8.2012 09:10 h

'4. AMOND spol. s r.o. 30.8.2012 13:21 h

5. Domanský s.r.o. 31.8.2012 10:30 h

V Praze dne lilou

Vyhotovil:



ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
JED NATELE HODNOTÍCÍ KOMISE

VE ZJEDNODUŠENÉM  PODLIM ITNÍM  ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika-Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
ÍČ: 48134678

o
Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14,8.2012

Já, níže podepsaný/á,

v souladu s ustanovením § 74 odst 7 zákona č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů,

čestně prohlašuji, že:

a) nejsem ve vztahu k výše specifikované veřejné zakázce a k uchazečům podjatý/á; zejména 
jsem se nepodílela na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání této veřejné 
zakázky a s uchazeči mne nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr;

( )b) vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu činnosti hodnotící komise, uvedenou skutečnost 
včetně odůvodnění bezodkladně oznámím zadavateli;

c) budu zachovávat mlčenlivost o všech věcech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem své 
funkce v hodnotící komisi.

V Praze dne

........ ...... ..............
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ČESKÁ REPUBLIKA

URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
ČLENA / NÁHRADNÍKA ČLEN A HODNOTÍCÍ KOMISE

VE ZJEDNODUŠENÉM  PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika~Úřad pro civilní letectví
se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08 
IČ: 48134678

C
Název VZ: Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Písemná výzva podle § 38 odeslána dne 14.8.2012

Já, níže podepsaný/á,

v souladu s ustanovením § 74 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů,

čestně prohlašuji, že:

a) nejsem ve vztahu k výše specifikované veřejné zakázce a k uchazečům podjatý/á; zejména 
jsem se nepodílela na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání této veřejné 
zakázky a s uchazeči mne nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr;

(  ^b) vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu činnosti hodnotící komise, uvedenou skutečnost 
včetně odůvodnění bezodkladně oznámím zadavateli;

c) budu zachovávat mlčenlivost o všech věcech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem své 
funkce v hodnotící komisi.

V Praze dne d ) / l '  ÍOSÍL-

Podpisy přítomných členů komise resp. jejich náhradníků:
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