PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka nízkopodlažních autobusů
v letech 2018 a 2019“
v souladu s § 151 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 ZZVZ.
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Právní forma

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
Zdeněk Abraham, předseda představenstva
25267213
CZ25267213
121 – akciová společnost

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625.
(dále jen „zadavatel“).
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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:

II.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
Zdeňkem Abrahamem, předsedou představenstva
25267213
CZ25267213

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 10 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3
se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění
záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět
veřejné zakázky“), blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech
souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

III.

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 21. 5. 2018 bylo zadávací řízení zrušeno, smlouva nebyla
uzavřena.

IV.

POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ.

V.

OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Sídlo

Právní forma

Obchodní 120, 251 01 Čestlice
Emil Schuber, jednatel
Reinhard Faderl, jednatel
Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.
112 – společnost s ručením omezeným

IČ

46965904

Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

SOR Libchavy spol. s r.o.

Sídlo

Právní forma

Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy
Mgr. Michal Antonín, jednatel
Ing. Vítězslav Tymr, jednatel
Mgr. Ing. Jiří Nováček, jednatel
Jednatelé můžou zastupovat společnost ve všech
záležitostech, a to tak, že společnost navenek zastupuje
každý jednatel samostatně.
112 – společnost s ručením omezeným

IČ

15030865

Zastoupení

Zastoupení
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Pořadové číslo nabídky

3

Obchodní firma

Právní forma

Iveco Czech Republic, a. s.
Dobrovského 74, Pražské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto
Kristof Breyne, člen představenstva
Jean-Pierre, André Poncety, člen představenstva
Sylvain, Chriatian Blaise, člen představenstva
Marco Chiarolini, člen představenstva
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo,
a to každý člen představenstva samostatně. Členové
představenstva jsou oprávněni udělit plnou moc třetí
osobě.
121 – akciová společnost

IČ

48171131

Sídlo

Zastoupení

VI.

OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH
VYLOUČENÍ
Z účasti v zadávacím řízení nebyly rozhodnutím zadavatele vyřazeny žádné nabídky a žádný
z dodavatelů nebyl z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

VII.

OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH
VÝBĚRU
Na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 21. 5. 2018 bylo zadávací řízení zrušeno, smlouva nebyla
uzavřena.

VIII.

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ VYBRANÉHO DODAVATELE, POKUD JSOU ZADAVATELI ZNÁMI
Na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 21. 5. 2018 bylo zadávací řízení zrušeno.

IX.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM
DIALOGEM
Pro tuto veřejnou zakázku není relevantní.

X.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Pro tuto veřejnou zakázku není relevantní.

XI.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZEJDNODUŠENÉHO REŽIMU
Pro tuto veřejnou zakázku není relevantní.

XII.

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
I.
Dne 7. 3. 2018 bylo elektronickým odesláním formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení –
veřejné služby“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 56 ZZVZ zahájeno otevřené
řízení k výše uvedené nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky (ev. č. zakázky: Z2018007441).
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V souladu s požadavky zadavatele na způsob a místo pro podání nabídek dle čl. XIII. odst. 6 zadávací
dokumentace a vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 4. 2018 měly být obálky obsahující
nabídku doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Dopravní podnik města Hradce Králové,
a.s., Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro
podání nabídek, tj. do 23. 4. 2018 do 10:00 hodin.
V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 nabídky.
II.
Podle § 170 ZZVZ zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací řízení i
bez naplnění důvodů podle § 127, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci. V takovém
případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.
Zadavatel si v čl. XVIII odst. 9 zadávací dokumentace toto vyhradil.
III.
Dne 20. 4. 2018 byly zadavateli doručeny námitky společnosti MKPK transport s.r.o., sídlem Vídeňská
137/117a, 619 00 Brno – Dolní Heršpice, IČ: 02911221 (dále jen „stěžovatel“) proti stanovení
zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále jen „námitky“).
Stěžovatel v podaných námitkách namítá, že zadavatel:
·

nedodržuje zásady zákazu diskriminace v zadávacích řízeních tím, že nestanovuje technické
podmínky vymezující předmět veřejné zakázky tak, že jejich vymezením bezdůvodně
nevytvoří některým dodavatelům výhodu a naopak některým dodavatelům, kteří by jinak byli
schopni plně poskytnout předmět plnění a naplnit společenskou potřebu, která má být
veřejnou zakázkou zajištěna, nezpůsobí újmu v podobě překážky v účasti v soutěži,

·

narušuje hospodářskou soutěž, když v rámci prokazování profesní způsobilosti vyžaduje po
účastnících zadávacího řízení předložení dokladů, které přesahují rozsah odpovídající
předmětu veřejné zakázky,

·

diskriminuje některé dodavatele požadavkem na ekonomickou kvalifikaci, stejně jako
nedodržuje základní zásadu přiměřenosti při trvání na tomto požadavku,

·

stanovuje diskriminační technické kvalifikační předpoklady na seznam významných dodávek
a narušuje hospodářskou soutěž, když v rámci prokazování kvalifikace vyžaduje po
účastnících předložení dokladů, které právní řád nedovoluje zadavateli vyžadovat,

·

neurčitě vymezuje předmět veřejné zakázky jako celek tím, že požaduje, aby autobusy
splňovaly doporučené normy, což je netransparentní a nesplnitelné,

·

stanovuje dobu uzavření smlouvy v závislosti na vůli zadavatele, čímž odrazuje dodavatele od
podání nabídek,

·

nedostatečně vymezuje předmět veřejné zakázky (řešení SmartStart), neboť dodavatel neví,
co přesně bude předmětem plnění a proto jsou zadávací podmínky netransparentní
(nedostatečný technický popis plnění),

·

nedostatečně vymezuje předmět veřejné zakázky (řešení Touch memory), neboť zadávací
podmínky ani po vysvětlení nestanovují, co má být předmětem plnění,

·

nedostatečně vymezuje předmět veřejné zakázky (spolupráce informačních panelů s
informačními systémy), neboť ze zadávacích podmínek není zřejmé, jaké konkrétní výstupy a
vstupy se od informačních panelů vyžadují a proto dodavatel nemůže sestavit nabídku, neboť
nemůže vědět, jak výše uvedené systémy komunikují,

·

stanovuje netransparentní a diskriminační požadavky, neboť dodavatel nemůže učinit
kvalifikované rozhodnutí o sestavení nabídkové ceny a o tom, zda vůbec nabídku podat,
strana 4

protože nezná veškeré povinnosti, resp. jejich obsah, které bude muset v případě získání
veřejné zakázky plnit,
·

popírá princip otevřeného řízení, ve kterém se o obsahu závazku na plnění veřejné zakázky
nejedná, tím, že může smlouvu na plnění veřejné zakázky změnit, čímž popírá, že bude jednat
transparentně,

·

formuluje jednotlivé požadavky takovým způsobem, že není možné objektivně a
porovnatelně dostát pokynům zadavatele, neboť formulace jednotlivých požadavků jsou
natolik obecné, že je možné si je vyhodnotit různým způsobem, přičemž není zřejmé, jaké
dokumenty mají dodavatelé doložit k prokázání splnění daných požadavků,

·

znemožňuje dodavatelům objektivně sestavit nabídku, protože nemohou vědět, jak bude
podmínka životnosti prakticky posuzována (životnost není dle stěžovatele objektivní
technickou podmínkou na předmět plnění),

·

postupuje v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť zadavatel neposkytl dodavatelům zadávací
podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení (požadavek
na školení zaměstnanců zadavatele) a vzhledem k nesplnitelnosti závazku, který je součástí
předmětu veřejné zakázky, jsou dotčené zadávací podmínky rovněž v rozporu se zásadami
transparentnosti a přiměřenosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ZZVZ,

·

postupuje v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť zadavatel neposkytl dodavatelům zadávací
podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení (bezplatné
poskytování technické pomoci na vyžádání) a rovněž v rozporu se zásadami transparentnosti
a přiměřenosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ZZVZ,

·

postupuje v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť zadavatel neposkytl dodavatelům zadávací
podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení (součinnost
v případě odstraňování složitějších poruch popř. havárie instruktáž na místě plnění) a rovněž
v rozporu se zásadami transparentnosti a přiměřenosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1
ZZVZ,

·

stanovuje zadávací podmínky v rozporu se zásadou transparentnosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ,
neboť na základě stanovených zadávacích podmínek (požadavek na garanci životnosti
každého dodaného autobusu) není možné provést transparentní hodnocení porovnatelných
nabídek,

·

stanovuje zadávací podmínky v rozporu se zásadou transparentnosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ,
neboť dodavatelé budou předkládat cenové nabídky, které nebudou předmětem soutěže
(hodinová sazba za vykonané záruční práce),

·

postupuje v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť vymezuje předmět veřejné zakázky neurčitě
a bez reálné možnosti dodavatelů zohlednit veškeré náklady nezbytné ke splnění předmětu
veřejné zakázky v nabídkové ceně (dodávky náhradních dílů po celou dobu deklarované
životnosti autobusů a minimální skladová zásoba náhradních dílů),

·

stanovuje diskriminační požadavky a omezuje hospodářskou soutěž, neboť podmínka v
podobě odpovědnosti za jakékoliv závady, které se na autobusu vyskytnou v záruční lhůtě
(včetně těch, za které dodavatel neodpovídá a nemůže odpovídat), představuje riziko
dodavatele, přičemž toto riziko není možné zohlednit v nabídkové ceně a proto znemožňuje
sestavení nabídky,

·

postupuje v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť dodavatel nezná předem podmínky, případně
se zavazuje dodržet požadavky (dodržování bezpečnostních a ekologických předpisů v
souladu s právním řádem České republiky a normami ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS
18001), u nichž není jejich obsah znám a proto není schopen vypracovat odpovědně nabídku,
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·

stanovuje netransparentní podmínky (požadavek na maximální využití palubní desky vozidla
a minimalizaci umístění ovládacích prvků vlevo za řidičem), neboť umožňuje zadavateli
arbitrárně bez objektivního kritéria posoudit, zda daná nabídka podmínku splňuje či nikoliv,

·

porušuje zákon, v důsledku čehož je jeho postup netransparentní a diskriminační v rozporu
se zásadami dle § 6 ZZVZ, a tento nezákonný postup v zadávacím řízení má přímý vliv na
výběr dodavatele, neboť stěžovatel si při existenci uvedených nezákonných zadávacích
podmínek zadávacího řízení nemůže dovolit podat nabídku, v čemž spatřuje svoji újmu
(stěžovatel přichází o potenciální budoucí zisk).

Zadavatel podané námitky přezkoumal a v souladu s § 245 ZZVZ o nich dne 3. 5. 2018 rozhodl tak, že
podaným námitkám vyhověl a předmětné zadávací řízení se rozhodl zrušit.
Zadavatel konstatuje, že při zpracování zadávacích podmínek postupoval s vědomím nutnosti
dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek uvedených v § 6 ZZVZ a další ustanovení relevantních
právních předpisů.
XIII.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO
ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY
Zadavatel v čl. XIII. zadávací dokumentace požadoval, aby účastnící předložili své nabídky písemně v
listinné podobě, neboť umožnění elektronického podání nabídek, by dle jeho názoru mohlo
negativně ovlivnit okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, neboť se jedná o technicky
obtížnější způsob podání nabídky.

XIV.

SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI
STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby, která se na realizaci zadávacího řízení podílela.

XV.

POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL
ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel vzhledem k charakteru veřejné zakázky nepřistoupil k dělení předmětu na části, jedná se o
dodávku jediného typu dopravního prostředku, tj. nízkopodlažních autobusů v počtu celkem 10 ks.
V případě dodání většího počtu kusů navíc dodavatelé zohledňují rozsah dodávky v nižší kupní ceně.

XVI.

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78
OST. 3, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel v čl. V odst. 5 zadávací dokumentace uvedl požadavky na ekonomickou kvalifikaci
v souladu s § 73 odst. 3 písm. a) ZZVZ. Důvodem pro tento krok bylo, že zadavatel chtěl v souladu se
základními zásadami, uvedenými v § 6 ZZVZ a § 78 odst. 2 ZZVZ, zajistit, aby na základě předmětného
zadávacího řízení vybral takového dodavatele, který bude pro něj spolehlivým partnerem a který
bude schopen splnit veřejnou zakázku v odpovídající kvalitě a v požadovaném rozsahu.

V Hradci Králové, dne 4. 7. 2018

Bc. Zdeněk
Abraham

Digitally signed by Bc. Zdeněk Abraham
DN: cn=Bc. Zdeněk Abraham, c=CZ,
o=Dopravní podnik města Hradce
Králové, a.s. [IČ 25267213], ou=1440,
email=abraham@dpmhk.cz
Date: 2018.07.04 07:40:33 +02'00'

……...............................………..
Zdeněk Abraham
předseda představenstva
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