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ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE
V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
„Stolní popisovací stanice s vláknovým laserem“

Zadavatel:
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČO: 708 44 844
zastoupený Ing. Milan Kukla, předseda úřadu
rozhoduje
o vyloučení společnosti LCV Praha, s.r.o., IČ: 27448819, se sídlem na adrese Praha 3, Na Jarově
2/2424, PSČ 130 00 (dále jen „uchazeč“), jakožto uchazeče s nabídkou poř. č. 2 ze zadávacího
řízení
Zdůvodnění:
Hodnotící komise v rámci posouzení nabídek, jestli jsou v souladu se zadávací dokumentací, zjistila
u uchazeče nejasnosti:
Z nabídky nebylo zřejmé:
- maximální rozměry celého zařízení
- zda zařízení umožňuje variabilnost označovaných výrobků (možnost označení neomezeně
dlouhých výrobků – hlavně zakřivených ploch apod.)
- zda dojde k potvrzení záručního listu
- zda náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč
- zda součástí nabídky je servisní prohlídka 1x ročně včetně provedení bezpečnostně
technických kontrol a validací
- zda je servisní technik vyškolen výrobcem, zda je návod k obsluze i v elektronické podobě
- zda uchazeč vázán nabídkou minimálně 90 dnů od jejího podání
- zda je nástup technika od nahlášení poruchy při použití náhradních dílů do 10 dnů
- zda souhlasíte se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu a též
souhlasíte se zveřejněním výsledků zadávacího řízení.
Dále předložená nabídka obsahovala návrh kupní smlouvy (podle neúčinného Obchodního
zákoníku), přestože zadavatel stanovil, že zboží bude dodáno na základě objednávky zadavatele.
Dále byly v kupní smlouvě v rozporu s výzvou zadavatele uvedeny sankce pro zadavatele a
uvedena zálohová platba přestože zadavatel uvedl ve výzvě, že zálohy neposkytuje.
Hodnotící komise v této souvislosti požádala uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Žádost o
doplnění byla písemně (mailem i poštou) odeslána 6. 5. 2015 s termínem vysvětlení do 15. 5. 2015
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do 12:00 hodin. S uvedením, že v případě, že nebude zodpovězení dotazů doručeno do této doby,
bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyloučena.
Uchazeč včas nabídku doplnil.
Na základě dalšího jednání hodnotící komise shledala u doplnění uchazeče další nejasnost.
Zadavatel požadoval „variabilnost označovaných výrobků (možnost označení neomezeně
dlouhých výrobků – hlavně, zakřivených ploch apod.)“. Uchazeč v doplnění nabídky uvedl, „Při
otevřených dveřích možnost značení neomezeně dlouhých a zakřivených výrobků“, což ale nebylo
dále upřesněno. Dle hlediska garanta zakázky při používání laseru a značení zbraní musí být
prostor krytý – probíhat značení v uzavřeném prostoru. Uchazeč v této souvislosti byl dne 15. 5.
2015 vyzván po druhé ve zkrácené lhůtě o zodpovězení dotazu emailem zaslaným na kontaktní
email uchazeče uvedený v nabídce s termínem pro zodpovězení do 19. 5. 2015 do 12:00 hodin,
zda tedy laser umožňuje značení neomezeně dlouhých a zakřivených výrobků a co znamená při
otevřených dveřích. I zde bylo uvedeno, že v případě, že nebude zodpovězení dotazů doručeno do
uvedené doby, bude nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení..
Další jednání komise proběhlo 20. 5. 2015 v 11:15 hodin. Doplnění uchazeče však nebylo
doručeno zadavateli v uvedeném termínu a komise nebyla schopna posoudit, zda nabídka
uchazeče splňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a zadavateli tak nezbylo, než
uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit.

Děkujeme za Vaši účast v zadávacím řízení.

V Praze dne 20. 5. 2015

Ing. Milan Kukla
předseda úřadu
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