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Zpráva o hodnocení nabídek 
 

Hodnotící komise se podruhé sešla dne 7. 6. 2018 k  nabídkovému řízení na osobní automobily z projektu 
Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo: 013D312008301. 
 

V nabídkovém řízení byly poptávány dva osobní automobily. Jeden osobní automobil pro naše pracoviště v 
okrese Bruntál (kod zadavatele 1/2018) a jeden automobil, který rovněž umožní převoz uživatele na 
invalidním vozíku pro naše pracoviště v okrese Opava (kod zadavatele 2/2018).  
 

Poptávali jsme každý z automobilů samostatně, jelikož je na trhu málo dodavatelů, kteří jsou schopni 
nabídnout vozidla, která by splňovala parametry nabídkového řízení.  
 

Dokumentaci k výběrovému řízení jsme předali 15. 5. 2018 a 16. 5. 2018 celkem 9 dodavatelům.  
 

Dokumentaci na vozidlo pro naše pracoviště v okrese Bruntál (kod zadavatele 1/2018) jsme předali těmto 
prodejcům vozidel: ADOP car, a.s., ADIV spol. s r.o., Auto Heller – OPAVA, AUTOCENTRÁLA, s.r.o., 
Autodružstvo. 
 

Dokumentaci na vozidlo pro naše pracoviště v okrese Opava (kod zadavatele 2/2018) jsme předali těmto 
prodejcům vozidel: Auto Heller – OPAVA, Autodružstvo Frýdek – Místek, Auto Hruška s.r.o., Auto Tichý 
s.r.o., S-Profit Opava s.r.o. a Kodekar. 
 

Dokumentaci k výběrovému řízení jsme rovněž zveřejnili na našem webu dne 15. 6. 2018. Dne 23. 5. 2018 
jsme provedli poslední aktualizaci webových stránek a to zveřejněním posledních dotazů, které nám byly 
zaslány emailem.  
 

V průběhu zadávacího řízení jsme obdrželi celkem pět dotazů, které se vztahovaly k automobilu pro naše 
pracoviště v okrese Opava (kod zadavatele 2/2018). Dva z těchto dotazů se vztahovaly k automobilu pro naše 
pracoviště v okrese Bruntál (kod zadavatele 1/2018). 
 

Termín pro účast v zadávacím řízení vypršel dne 1. 6. 2018 v 10h. Do tohoto termínu jsme obdrželi celkem 
pět nabídek a jedno doplnění nabídky účastníka ADIV spol. s r.o. Ten reagoval na změnu vzoru kupní 
smlouvy, kterou jsme v průběhu zadávacího řízení aktualizovali. 
 

Nabídky na vozidlo pro naše pracoviště v okrese Bruntál (kod zadavatele 1/2018) jsme obdrželi od těchto 
účastníků zadávacího řízení: ADIV spol. s r.o., Autodružstvo Frýdek-Místek, AUTOCENTRÁLA, s.r.o. 
 

Nabídky na vozidlo pro naše pracoviště v okrese Opava (kod zadavatele 2/2018) jsme obdrželi od těchto 
účastníků zadávacího řízení S-Profit Opava s.r.o. a API CZ s.r.o. 
 
Jednotlivé nabídky byly hodnoceny dne 1. 6. 2018 do připravených formulářů. Každá nabídka měla jeden 
samostatný formulář. 
 

Uchazeči zadávacího řízení ADIV spol. s r.o., Autodružstvo Frýdek-Místek, AUTOCENTRÁLA, s.r.o. a S-
Profit Opava s.r.o. byli vyzvání k vysvětlení a doplnění svých nabídek. 
 

Uchazeč API CZ s.r.o. neprokázal splnění kvalifikace a nedodal nabídku na předmět zakázky. Dodal jen 
nabídku na bezbariérovou úpravu vozidla bez samotného vozidla. Komise proto doporučila tohoto uchazeče 
vyloučit. Dne 5. 6. 2018 byl tomuto uchazeči zaslán dopis, kterým byl informován o vyřazení z nabídkového 
řízení. 
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Popis hodnocení dne 7. 6. 2018 

Své nabídky v termínu doplnili všichni vyzvaní uchazeči zadávacího řízení: ADIV spol. s r.o., Autodružstvo 
Frýdek-Místek, AUTOCENTRÁLA, s.r.o. a S-Profit Opava s.r.o.  
 

Všichni uchazeči po doplnění dodali do nabídkového řízení rovněž všechny požadované dokumenty:  
 

 Krycí list nabídky 
 Čestné prohlášení 
 Podepsaný návrh kupní smlouvy 
 Doklady požadované zadavatelem k prokázání kvalifikace uchazeče (kopie) specifikované ve Výzvě 

k podání nabídek v nabídkovém řízení 
 

1. hodnocené údaje z nabídek odpovídajících kritériím hodnocení: 

Základním kritériem pro hodnocení nabídek nových vozidel je nejnižší nabídková cena (bez DPH) - váha 
kritéria: 100%. 
 

Nabízené automobily musí rovněž splňovat minimálně požadavky na výbavu vozidla a příslušenství k vozidlu 
vedené ve Výzvě k podání nabídek v nabídkovém řízení na osobní automobily z projektu Dostupnější osobní 
asistence, identifikační číslo: 013D312008301. 
 

Minimální požadavky na výbavu vozidla a příslušenství k vozidlu pro naše pracoviště v okrese Bruntál (kod 
zadavatele 1/2018) splňují tito účastníci zadávacího řízení: ADIV spol. s r.o., Autodružstvo Frýdek-Místek, 
AUTOCENTRÁLA, s.r.o. 
 

Minimální požadavky na výbavu vozidla a příslušenství k vozidlu pro naše pracoviště v okrese Opava (kod 
zadavatele 2/2018) splnil tento účastník zadávacího řízení S-Profit Opava s.r.o. 

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení: 

Základním kritériem pro hodnocení nabídek nových vozidel je nejnižší nabídková cena (bez DPH) - váha 
kritéria: 100%. Toto kritérium jsme hodnotili u všech čtyř nabídek, které zůstaly v nabídkovém řízení a splnily 
jeho kritéria. 

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení: 

  Hodnotili jsme tři nabídky na vozidlo pro naše pracoviště v okrese Bruntál (kod zadavatele 1/2018) 

ADIV spol. s r.o. (IČO 136 42 391) nabídl vozidlo Škoda Fabia Combi s cenu vozidla bez DPH: 
277 603,3 Kč. 
Autodružstvo Frýdek-Místek  (IČO 190 14 856 ) nabídlo vozidlo Škoda Fabia Combi s cenu vozidla bez 
DPH: 280 898 Kč. 

AUTOCENTRÁLA, s.r.o. . (IČO 483 90 747 ) nabídlo vozidlo Škoda Fabia Combi s cenu vozidla bez 
DPH: 278 502 Kč. 

  Hodnotili jsme jednu nabídku na vozidlo pracoviště v okrese Opava (kod zadavatele 2/2018) 

S-Profit Opava s.r.o. (IČO 619 43 649) nabídl vozidlo Citroen Berlingo s bezbariérovou úpravou firmy 
API CZ s.r.o. s cenu vozidla a bezbariérové úpravy bez DPH: 476 367 Kč. 
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4. výsledek hodnocení nabídek – celkové pořadí účastníků zadávacího řízení: 

Pořadí účastníků nabízejících vozidlo pro naše pracoviště v okrese Bruntál (kod zadavatele 1/2018) 

1. ADIV spol. s r.o. (IČO 136 42 391) nabídl cenu vozidla bez DPH: 277 603,3 Kč. 
2. AUTOCENTRÁLA, s.r.o. . (IČO 483 90 747 ) nabídl cenu vozidla bez DPH: 278 502 Kč. 
3. Autodružstvo Frýdek-Místek  (IČO 190 14 856 ) nabídl cenu vozidla bez DPH: 280 898 Kč. 

Pořadí účastníků nabízejících vozidlo pro naše pracoviště v okrese Opava (kod zadavatele 2/2018) 

1. S-Profit Opava s.r.o. (IČO 619 43 649) nabídl cenu vozidla bez DPH: 476 367 Kč. 
 

Hodnotící komise doporučuje uzavřít kupní smlouvy s dodavateli vozidel ADIV spol. s r.o. (IČO 136 42 391) 
cena vozidla bez DPH: 277 603,3 Kč  a S-Profit Opava s.r.o. (IČO 619 43 649) cena vozidla bez DPH: 
476 367 Kč. Oba dva účastníci řízení splnili veškeré jeho podmínky a jejich nabídky byly cenově 
nejvýhodnější. 

 

Datum hodnocení: 7. 6. 2018 

Čas hodnocení: 10:00 – 11:30h 

Místo hodnocení: Bieblova 2922/3, Ostrava 

 

Jméno a přímení hodnotitele: Ing. Libor Schenk                      Podpis:                   

 

 

Jméno a přímení hodnotitele: Bc. Dagmar Slaninová             Podpis:              

 

 

Jméno a přímení hodnotitele: Ing. Marie Dokoupilová       Podpis: 


