
ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

č.j. : 14625/2017-900000-131
                                                                                                                                              

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ DODAVATELE Z DALŠÍ ÚČASTI VE 

VÝBÉROVÉM ŘÍZENÍ A
O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Na základě předložené dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výcvik 
služebních psů, PD + IČ“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a 
provádění inženýrských činností pro přípravu a realizaci výcvikové haly pro psy,

r o z h o d u j i 

v souladu s čl. 17 odst. 6 písm. o) VNP č. 48/2016 Zadávání veřejných zakázek v Celní 
správě České republiky a bodu 21.10. Příručky pro žadatele a příjemce (dále jen „Příručka“), 
o vyloučení dodavatele RECOC, spol. s r.o., IČO 430 01 084, z další účasti ve výběrovém 
řízení a o zrušení výběrového řízení.   
                               
Odůvodnění:

Zadavatel přijal ve lhůtě pro podání jedinou nabídku:

Hodnotící komise otevřela obálku s nabídkou a provedla kontrolu její úplnosti ve smyslu 
příslušných ustanovení Výzvy k podání nabídky ze dne 30. 1. 2017, č.j. 4462-2/2017-
900000-131  (dále jen „Výzva“) a Příručky. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka je 
zpracována v českém jazyce a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. 

Hodnotící komise posoudila prokázání splnění kvalifikace dodavatelem ve smyslu 
příslušných ustanovení Výzvy a Příručky. Hodnotící komise konstatovala, že dodavatel 
neprokázal splnění zadavatelem požadovaných kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, 
neboť neprokázal, že disponuje oprávněním k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky (např. výpis ze Živnostenského rejstříku) ve smyslu čl. VI. Výzvy, přičemž 

Pořad
ové 

číslo
Číslo jednací Dodavatel

IČO
Sídlo /

místo podnikání
Nabídková cena 
bez DPH/vč. DPH

Datum a čas 
podání

1. 11766/2017-900000-
13

RECOC, spol. 
s r.o. 

IČO: 430 01 084 
Seydlerova 2451, 158 

00 Praha 5
415 000,- Kč / 
502 150,- Kč

16. 2. 2017 
v 9:37 hod.
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předložený doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v 
době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Hodnotící komise po podrobném prozkoumání nabídky konstatovala, že nabídka dodavatele 
nesplnila zákonné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách stanovené 
v souladu s Výzvou a Příručkou v plném rozsahu, neboť:

-  dodavatel v nabídce nepředložil čestné prohlášení o tom, že po celou dobu účinnosti 
smlouvy o dílo bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli nebo třetí osobě při 
výkonu podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění minimálně 500 000,- Kč, ve 
smyslu čl. VIII Výzvy a 

-  dodavatel v nabídce předložil Návrh smlouvy, kde v čl. V, bod 1.2.e) komise 
identifikovala početní chybu při výpočtu dílčí ceny s DPH. Dodavatel formuloval výše 
uvedený bod Návrhu smlouvy následovně:

1.2.e) Spolupráce po dokončení stavby „SO 01 - Výcviková 
hala pro psy“

Bez DPH             8 500,- Kč
pro psy“. 21%DPH             1 785,- Kč

Celkem             10 175,- Kč

Komise však při kontrole nabídky identifikovala, že správný výpočet dílčí ceny s DPH 
má být následovný:

 
1.2.e) Spolupráce po dokončení stavby „SO 01 - Výcviková 

hala pro psy“
Bez DPH             8 500,- Kč

pro psy“. 21%DPH             1 785,- Kč
Celkem             10 285,- Kč

S ohledem na výše uvedené nedostatky identifikované v nabídce, hodnotící komise 
konstatovala, že nabídku dodavatele je nutno považovat za neúplnou, a usnesla se, že 
tuto nabídku vyřadí z výběrového řízení. 

 
Nad rámec výše uvedených skutečností hodnotící komise rovněž shledala, že nabídková 
cena přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jedinou nabídku, 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Popis postupu hodnotící komise při otevření obálek s nabídkami a posuzování a hodnocení 
nabídek je uveden v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 2. 2017, 
zpracovaném hodnotící komisí.

Ing. Renata Dohnalová 
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

podepsáno elektronicky
Příloha – Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
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