KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC

Zadavatel: Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
Č. j.:
KK/6533/IN/19

Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení
veřejné zakázky:
„Nákup dvou automobilů – 1 x automobil devítimístný a 1 x osobní automobil“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P19V00000632
ČÁST 1 automobil devítimístný
Na základě rozhodnutí zadavatele oznamujeme, že zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka
výběrového řízení. Zadavatel vylučuje účastníka:
Auto Eder s.r.o., Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČO 29066476
Odůvodnění:
Zadavatel vyloučil výše uvedeného účastníka z části 1 výběrového řízení z důvodu, že nabídka
účastníka nesplnila zadávací podmínky, a to tím, že nesplnila požadavek na sledování únavy
řidiče uvedený v požadované Technické specifikaci, uvedení rozdílné nabídkové ceny na
profilu zadavatele a ve své nabídce a nedoložení návrhu smlouvy pro tuto část samostatně na
základě pokynů uvedených ve výzvě čl.4) Obchodní podmínky a čl. 10) Požadavek na formální
úpravu, strukturu a obsah nabídky, kdy bylo stanoveno, že součástí nabídky budou doplněné
návrhy kupních smluv, a to pro každou část samostatně. Smlouva byla doložena pro část 1 a 2
dohromady.
ČÁST 2 automobil osobní
Na základě rozhodnutí zadavatele oznamujeme, že zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka
výběrového řízení. Zadavatel vylučuje účastníka:
Auto Eder s.r.o., Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČO 29066476
Odůvodnění:
Zadavatel vyloučil výše uvedeného účastníka z části 2 výběrového řízení z důvodu, že nabídka
účastníka nesplnila zadávací podmínky, a to tím, že nesplnila v předložené Technické
specifikaci vozidla požadavek na vyhřívání předních sedadel, minimální délku vozidla 4 200
mm a na maximální výšku vozidla 1 500 mm, dále následně uvedení rozdílné nabídkové ceny na
profilu zadavatele a ve své nabídce a nedoložení návrhu smlouvy pro tuto část samostatně na
základě pokynů uvedených ve výzvě čl.4) Obchodní podmínky a čl. 10) Požadavek na formální
úpravu, strukturu a obsah nabídky, kdy bylo stanoveno, že součástí nabídky budou doplněné
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návrhy kupních smluv, a to pro každou část samostatně. Smlouva byla doložena pro část 1 a 2
dohromady.

V Karlových Varech dne 11.12.2019

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic
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