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1.1. Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky

Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
města Dobříše III
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového
automobilu vč. příslušenství a povinné výbavy k
okamžitému použití.
Jedná se o opakovanou výzvu, protože nebyla
uzavřena smlouva z důvodu změn na trhu mezi
vyhodnocením zakázky (duben 2021) a závazném potvrzení dotace (září 2021). Tato výzva
pouze upřesňuje:
Dodání vozu nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy.
typ vozu MPV
předpokládaná hodnota není limitní, může být
překročena
upravena technická specifikace vozidla a výbavy.
Fyzické dodání vozidla nemůže proběhnout
před podpisem smlouvy o dotaci (podpis
smlouvy ano), které je předpokládané na březen 2022.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací
podmínky), včetně všech příloh, požadavky
nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky
obdobné plnění.

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P21V00000045

1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO:

00242098

Evidenční číslo:
1.4. Postup veřejné zakázky:

VZMR III. kategorie s uveřejněním

1.5. Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

1.6. Druh veřejné zakázky:

dodávka

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000092

1.8. Zahájené dne:

9. 9. 2021

Oznámení o výběru dodavatele/nejvýhodnější nabídky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou
službu města Dobříše III“ zadané Vám v souladu se směrnicí Rady města Dobříše č. 1/2020, o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve smyslu § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) Vám oznamujeme, že v rámci
veřejné zakázky rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele k uzavření smlouvy takto:
Výsledné
pořadí

Název účastníka

IČO

1

FEDERAL CARS
Praha s.r.o.

07738722

2

auto I.S.R. a.s.

25636405

Poř. číslo
nabídky

Adresa
Kloknerova 2249/9
14800 Praha
V Oblouku 121
25101 Čestlice

Nabídková cena
(Kč)
378 688,42 Kč
bez DPH
499 609,00 Kč
bez DPH

2
1

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat k uzavření smlouvy
dodavatele, který podal nejvýhodnější nabídku na plnění výše uvedené veřejné zakázky:
Název účastníka
FEDERAL CARS Praha
s.r.o.

IČO
07738722

Adresa
Kloknerova
2249/9
14800 Praha

Poř. číslo
nabídky
2

Nabídková cena
378 688,42 Kč
bez DPH

Nabídka uchazeče N/A, se sídlem N/A, IČO N/A, byla podána v souladu se zadávací dokumentací
a v souladu se ZZVZ a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
O výběru dodavatele rozhodl v souladu s čl. X směrnice Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu starosta města.
Na základě výše uvedeného zadavatel vyzval vítězného účastníka k podpisu smlouvy.
Do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem hodnoceným uchazečům nahlédnout do zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek.

Petr Oplíštil v. r.
pověřený člen komise pro hodnocení nabídek
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