
Městská část Prahat6,Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
lČO : OOZ+1598, OlČ : C7OO241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, lng, Petrem Šiškou, tČo zossossr

Oznámení o vlúběru dodavatele dle § 123 zákona 13412016 Sb.

§ odkazem na ustanovení § 123 zákona č. 134l20t6 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podle § 119 odst. 2} zákona :

§ 119 odst. 2a} : Režim veřeiné zakázky - § 24 zákona 134l2a§ Sb. : zakázka malého rozsahu na
dodávky dle §27 zákona í3412016 Sb. na akci :

,.Nákup 2ks nov,úch užitkovrích vozidel - MČ Praha 16"

§ 119 odst. 2b} Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení :

člen : lng. Petr Šiška - administrátor soutěže

§ 119 odst. 2c} - seznam hodnocených nabídek:

Č.r Hyundai Praha Domanský s.r.o., Českobrodská 566, 198 fil Praha 9, lČ : 01718053
Č.z PRoFl AUTo CZ a.s., Kolovratská t367115,25101 Říčany, lČ : 26178559
Č.s AuTo JARov| s.r.o., osiková 268812,130 oo Praha 3, lČ:45789584
Č.C Auto Kora top s.r.o., M. Alše 78a,757 01 Valašské Meziříčí, |Č :277893O6
Č.s auto MoToL BEN| a.s., Plzeňská 13o, 15o oo Praha 5, lČ z 25565737
xxxxxxno{xxxxxxxxxffi

§ 119 odst.2d} - popis hodnocení:
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivlých kritériích hodnocení a
- tl,ýsledek hodnocení nabídek.

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří
podaíí nabídky.
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické v,ýhodnosti, kde
hodnotícím kritériem bylo :

Maximálně možná nepřekročitelná cena nabídkv ie 1.100.000,-Kč bez DPH

Hodnocení podle Ekonomické v,ýhodnosti nabídkv :

Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny bez DPH
Kritérium č. 2 - Roční provozní náklady bez DPH

(váha kritéria - 8o%'l
(váha kritéria - 2o%|

T



Kritérium č. 1
Výpočet hodnocení kritéria výše nabídkové ceny bez DPH :

(cena neinižší | cena hodnocená) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v daném kritériu

Kritérlum č. 2
Výpočet hodnocení kritéria výše Ročních provozních nákladů bez DPH :

(Roční prorrozní náklady neinižší | Roční provozní náklady hodnocené} x l(Xl = nevářený bodový zisk nabídky v daném
kritériu

Z důvodu nevyčíslení ročních provozních nákladů nebyla hodnocena nabídka účastníka :

Č.g AUTo JARoV, s.r.o., osiková 268812,130 oo Praha 3, lČ :45789584

Hodnocení podle Ekonomické vríhodnosti nabídkv - konečné pořadí :

Č.g PRoFlAUTo CZ a.s., Kotovratská t367lt5,25101 Říčann lČ: 26178559 ..... 99.60 bodŮ

Č.a Auto Kora top s.r.o., M. Alše 78a,757 01Valašské Meziříčí, lČ: 27789306 .. 9836 bodů
Č.s auto MoToL BENI a.s., Plzeňská 13o, 15o 00 Praha 5, lČ: 25665731 ............... 95,97 bodů
Č.r Hyundai Praha Domanský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, lČ : 01718053 ........ 93,45 bodů

orientační pořadí podle ceny:

Č.s PRoFl AUTo CZ a.s., Kolovřatská t367lt3,25101 ŘÍČany, lČ : 25178559 997.045,- Kč

Č.S auto MOTOL BENI a.s., Plzeňská 13O, 150 fi) Praha 5, lČ : 25665731 1.016.800,- Kč

Č.r Hyundai Praha Domanský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, lČ :01718053 ....,...,....,... L.o37,Lgz,-Rč
Č.q Auto Kora top s.r.o,, M. Alše 780,757 01 Valašské Meziříčí, lČl 277893a6 L.o37.787,L8,- Rč

Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejvýhodnější nabídky z hlediska splnění
zákonných požadavků - §74 až79 zákona - a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Komise konstatovala, že jediná kontrolovaná nabídka účastníka -
pRoF! AUTO CZ a.s., Kolovratská L367 lts, 25L01 Říčany, lČ z 26t78559 -

splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami hospodářské
soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 - mimořádně nízká nabídková cena,
doporučuje ji přijmout k uzavření smlouvy.

zadavatel wdává rozhodnutí o vÝběru následovně :

účastník PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratsk á t367 lts, 25L OL Říčany, lČ : 26178559 -

splnilveškeré zadávací podmínkv soutěže a iako iediná hodnocená nabídka bvla přiiata pro
budoucí uzavření smlouw o dodávku



Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § t2zodst. 3} zákona -viztext:

Zadavatel odesílá tímto vybranému dodavateli uizvu k předložení :

a) originálů nebo ověřených kopií dokIadů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
c) informací a dokladů podle § l(l4 odst. 2 písm. a} a b}, jeJi vybraný dodavatel právnickou osobou;

Zadavatele upozorňuje dle § 242 Lhůty pro podání námitek

(1} Není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel
dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem;

Účastníkle oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek a zažádat o uvolnění
složené jistoty obratem.

V Praze dne : 03.05.2017

za zadavatele :

.§',§$,.ffiio,



Informační server Městské črásti Praha 16: Usnesení rady - TAJ + ... http:/iwww.mcprahal6.czlTAJ-OMH-prijeti-nejvhodnejsinabidky-v...

Usnesení rady č.997

TAJ + OMH - přijetí nejvhodnějši nabídky vc výběrovém řízení na nákup užitko\.ých vozidel pro Pečovatelskou s|užbu Praha-Radotín, K
Cemcntárně 1522l1c, Praha-Radotín a Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Redotín a podpis kupní smlouvy s vítěnrým
uchazečem

Číslo rady:66
č. 997

Ze dne3,3,2O|7
mda souhlasí
s přijetím nejvhodnějši nabidky ve výběrován řízení na ruíkup užitkových voádel pro Pečovatelskou službu Praha-Radotín, K Cementárně l522l1c, Praha-Radotín a Technické
služby Praha-Rado._:, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín a s podpisem kupní smlouvy s vítěaýnr uchazečem - PRoFI AUTO CZ a.s., Kolowatská 1367, Řičany.
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