
Věc: Vyhodnocení nabídek dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění  pozdějších předpisů k zajištění nákupu osobního automobilu vyšší 
střední třídy. 
 

Na základě interního průzkumu obchodních společností, dále jen možných uchazečů, 
provedeného pomocí internetu byli osloveni výzvou prostřednictvím elektronického tržiště 
(TENDERMARKET) následující možní uchazeči: 

 

Uchazeč IČ  
 

PROFI AUTO SERVIS s.r.o. 24789488 

Verold Benešov, spol. s r.o. 47534826 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 

AUTO JAROV, s.r.o. 45789584 

Autosalon Klokočka Centrum 26435713 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.  63073188 

  
Nabídka byla zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy 
(https://www.tendermarket.cz/) od 29.12.2014. Termín pro podání nabídky končil dne 
14.1.2015 ve 12,00 hodin. 

 
Zjednodušená vyhodnocovací tabulka:  
 

Nabízená cena    

Uchazeč 
(Kč včetně 

DPH) 

Termín dodání 
od podpisu 

smlouvy (dny) 

Důvod 
zvýhodnění / 

zamítnutí 
nabídky Poznámka 

PROFI AUTO 
SERVIS s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

Verold Benešov, 
spol. s r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

Porsche Inter Auto 
CZ spol. s r.o. 985 743 Kč 80 

Zamítnuto z důvodu nedodání 
požadovaných dokladů 

AUTO JAROV, 
s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

Autosalon 
Klokočka Centrum Uchazeč nabídku nedodal 
AUTODRUŽSTVO 
PODBABSKÁ (IČ: 

48030325) 975 139 Kč 84     
Přerost a Švorc – 

auto, s.r.o. 960 740 Kč 45   vítězný uchazeč 
 



 
Kontrolované atributy dodaných nabídek 
 
 Do výběrového řízení byly doručeny celkem tři nabídky. Po podrobném prostudování 
těchto nabídek bylo zjištěno, že nabídka uchazeče Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 
neobsahovala požadované náležitosti uvedené ve výzvě k podání nabídky, a proto byla na 
základě tohoto zjištění z výběrového řízení vyřazena. 
 Na dalších doručených nabídkách nebylo shledáno vad z hlediska splnění podmínek 
zadání a byly proto připuštěny k dalšímu vyhodnocení dle použitých hodnotících kritérií. 
 
Kontrolované atributy nabídky: 
 

 

Porsche 
Inter Auto 
CZ spol. s 
r.o. 

AUTODRUŽSTVO 
PODBABSKÁ 

Přerost a Švorc 
- auto, s.r.o. 

    
Cena do 1,2 mil. vč. DPH Ano Ano Ano 
    
Prokázánní kvalifikace § 50 a §53 ZVZ Ano Ano Ano 
    
SOD - podle obč.zák. Ne Ano Ano 
    
ustanovení o pokutě z prodlení Ne Ano Ano 
    
Výpis z OR a ŽR Ne Ano Ano 
    
popis automobilu Ano Ano Ano 
    
vázanost nabídky Ne Ano Ano 
    
Identifikace uchazeče Ne Ano Ano 
    
termín dodání 80 84 45 
    
cena vč. DPH 985743 975139 960740 
    
    
Vyloučen  Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnocení nabídek podle jednotlivých použitých kritérií: 
 
Nejnižší nabídková cena za celý předmět dodávky – váha 95 %, termín dodání – váha 5%.  
 

Název uchazeče 
Nabízená cena 

včetně DPH 

Termín dodání 
od podpisu 

smlouvy (dny) 
Body 
cena 

Body 
termín Celkem Pořadí 

AUTODRUŽSTVO 
PODBABSKÁ (IČ: 

48030325) 975 139  84 93,6 2,68 96,28 2. 
Přerost a Švorc – 

auto, s.r.o. 960 740 45 95 5 100 1. 
 
  
 Po tomto vyhodnocení bylo přikročeno k výběru vítěze. Ke sporům v komisi nedošlo, 
a nebylo třeba hlasování o žádném z použitých kritérií. Podle platné směrnice pro hospodaření 
s finančními prostředky DÚ komise doporučuje řediteli uzavřít smlouvu na poptávané 
produkty s uchazečem Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 
 
Zdůvodnění : 
 Uchazeč Přerost a Švorc – auto, s.r.o. nabídl nejnižší cenu za poptávaný produk, stejně 
jako nejkratší dobu dodání od podpisu smlouvy.  
 
V Praze dne 18.1.2015: 

Jméno a příjmení Funkce  Podpis 

Tomáš Tinka Referát výpočetní techniky   

Ing. Jitka Kotásková vedoucí kanceláře ředitele   

Ing. Ondřej Fanta, Ph.D. 
náměstek ředitele pro sekci 

provozně-technickou 
  

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí  

Ing. Jiří Kolář, Ph.D. ředitel DÚ   

 


