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Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Nákup osobního automobilu

Číslo veřejné zakázky:

01/2016/PPPBr

Název zadavatele:

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.

Adresa zadavatele:

Krnovská 9, 792 01 Bruntál

IČ zadavatele:

60802774

Oprávněná osoba zadavatele:

Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Miroslav Piňos

Telefon:

+420 554 714 724

E-mail:

info@pppbruntal.cz

URL adresa:

www.pppbruntal.cz

Oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě doporučení hodnotící
komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky následovně:
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla předmětem hodnocení:
Uchazeč

Sídlo provozovny

IČ

1

AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o.

Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov

29385253

2

AUTO Hlaváček a.s.

Těšínská 3012/93, 746 01 Opava

65138180

---

IČ: 60802774

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Bruntál, č.účtu: 187089171/0300
www.pppbruntal.cz

Výsledek hodnocení nabídek:
Výsledné
pořadí
nabídky

Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele / zájemce

IČ

Nabídková
cena
(Kč bez DPH)

1.

AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o.

29385253

279.000,00

2.

AUTO Hlaváček a.s.

65138180

279.985,96

--Odůvodnění přidělení veřejné zakázky uchazeči
AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o.
IČ: 29385253
Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov,

Veřejná zakázka byla přidělena vybranému uchazeči z důvodů splnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách a nejnižší nabídkové ceny ze všech podaných nabídek.
Dle čl. 4 Způsoby pořízení vozidel „Pravidel pro oblast centrální správy osobních vozidel
příspěvkových organizací“ Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - prováděcího předpisu k „Zásadám
vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny
zvláštním zákonem“ (Ostrava, září 2015, odbor kontroly a sdílených služeb), doloží ředitel příspěvkové
organizace odvětvovému odboru nabídky prodejců, které budou obsahovat podrobný popis vozidla, jeho
vybavení, včetně detailního ceníku a konečné ceny vozidla.
Předložené nabídky vyhodnotí odvětvový odbor a při posouzení přihlédne k aktuálnímu stavu trhu s
vozidly. Finální nabídka, odsouhlasená odvětvovým odborem, se pro příspěvkovou organizaci kraje stává
závaznou.
O stanovisku zřizovatele bude uchazeč, kterému byla veřejná zakázka přidělena, informován
v průběhu zadávací lhůty, která byla v písemné výzvě pro podání nabídky zadavatelem stanovena na 30
dnů.

V Bruntále dne: 30. 6. 2016

„otisk razítka“
Mgr. Miroslav Piňos
ředitel

PŘÍLOHY:

---

ROZDĚLOVNÍK (na vědomí):

AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o. (elektronickou poštou)
AUTO Hlaváček a.s. (elektronickou poštou)
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