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Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky a přidělení veřejné zakázky vybranému 

dodavateli 

Identifikace veřejné zakázky  

Název: Dopravní automobil pro JSDH Zbraslavice - pořízení nového dopravního automobilu  

Kategorie zakázky : dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 28.8.2017 

Druh veřejné zakázky: dodávka  

Identifikační údaje zadavatele  

Zadavatel: Obec Zbraslavice 

Zastoupen: Ondřejem Havlovicem, starostou obce  

Sídlo: Zbraslavice č.p. 7, 285 21 Zbraslavice IČO: 00236641   

Složení (interní) hodnotící komise  

Ondřej Havlovic (starosta obce) 

Milan Červinka (velitel SDH Zbraslavice)  

Václava Boušková (zástupce veřejnosti)    

Na základě doporučení hodnotící komise zadavatel veřejné zakázky  

rozhodl 

o výběru nabídky a přidělení veřejné zakázky vybranému dodavateli takto: 

Vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky, vedeným v zadávacím řízení s nabídkou 

pořadového čísla 1, je obchodní společnost: 

Číslo 

nabídky 

Název (jméno) 

uchazeče, adresa 

IČO Datum a čas podání 

nabídky 

Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

1/2021 Auto Jarov s.r.o. 

Vídeňská 126/1755 

Praha 4 - Kunratice 

45789584 4.1.2021 9:07 hod. 1.014.956,28 

 

Zadavatel bezodkladně uzavře s vybraným dodavatelem Kupní smlouvu na dodávku dopravního 

automobilu pro JSDH Zbraslavice. Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky na veřejnou zakázku a 

její přidělení vybranému dodavateli se vyhotovuje v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu (veřejnou zakázku na dodávky zboží), kterou zadavatel v rámci dispozičního oprávnění jemu 

náležícího zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nezadává 

podle tohoto zákona; zadavatel postupuje pro účely zadávacího řízení zejména v souladu se zásadami 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 odst. 1 zákona. 
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Odůvodnění:  

Veřejná zakázka byla zadána elektronicky a zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Zbraslavice. 

Zadavatel ustanovil pro účely zadávacího řízení komisi pro otevírání obálek s nabídkami dodavatelů 

na veřejnou zakázku a hodnotící komisi pro následné posuzování a hodnocení nabídek. Zadavateli 

byla doručena pouze jedna nabídka, a to nabídka vybraného dodavatele, vedená v zadávacím řízení 

pod pořadovým číslem 1 (dále jen "nabídka"). Komise zjišťuje následující: 

 Nabídka vybraného dodavatele byla zadavateli doručena řádně, tj. v zapečetěné obálce a včas, 

tj. ve lhůtě zadavatele stanovené pro podání nabídek. Nabídka byla vyhotovena v požadované 

formě a v požadovaném jazyce. Nabídka co do formálních a obsahových náležitostí byla 

posouzena jako nabídka úplná, způsobilá k následnému posouzení z hlediska splnění 

profesních kvalifikačních předpokladů a splnění ostatních zadávacích podmínek včetně 

obchodních podmínek zadavatele. 

 Vybraný dodavatel prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů a splnil ostatní 

zadávací podmínky včetně obchodních podmínek, to vše v rozsahu stanoveném zadavatelem v 

zadávací dokumentaci, a nabídka byla proto postoupena k další účasti v zadávacím řízení. 

 Nabídku nelze hodnotit podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny 

dodávky zboží celkem bez DPH, vzhledem k tomu, že zadavatel má k tomu účelu pouze jednu 

nabídku, a z téhož důvodu nelze stanovit pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny ve vztahu 

k základnímu hodnotícímu kritériu - nejnižší nabídkové ceně dodávky zboží celkem bez DPH. 

Posuzovaná cena dodavatele není ani mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k 

předmětu veřejné zakázky. 

Na doporučení hodnotící komise proto zadavatel rozhodl o výběru nabídky pořadového čísla 1 a 

vybraným dodavatelem veřejné zakázky, kterému se přiděluje vlastní realizace veřejné zakázky, je 

obchodní společnost, jak je označena ve výrokové části tohoto rozhodnutí. S vybraným dodavatelem 

zadavatel bezodkladně uzavře Kupní smlouvu na dodávku dopravního automobilu pro JSDH 

Zbraslavice. 

Zbraslavice dne 5.1.2021 

 

                                                                                                          za zadavatele 

                                                                                                            Obec Zbraslavice 

                                                                                                             Ondřej Havlovic 

                                                                                                            starosta obce 


