
Zpráva 
o posouzení a hodnocení nabídek 

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli 

Název veřejné zakázky: "Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy" 

Identifikační údaje o zadavateli: 
Veřejná zakázka podle předmětu : 

Limit veřejné zakázky: 

2. Přítomní členové komise 

Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
Veřejná zakázka na dodávky 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

Na jednání byli přítomní tito členové hodnotící komise: Mgr. Jitka Svobodová, 
Roman Poláček, Michal Nedoma 

3. Doba a místo konání 
Jednání komise se uskutečnilo dne 18. září 2019 v kanceláři 1.03 v budově městského úřadu 
na ul. Dvořákova 2176/3, Svitavy. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. 

4. Seznam dodavatelů, kterým byla zaslána písemná výzva k předložení nabídky 
Rada města na jednání dne 2. září 2019 schválila seznam dodavatelů, kterým byla zaslána 
výzva k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace. Jednalo se o : 

LOUDA AUTO a.s., provozovna Dimitrovova 1110/2, 568 02 Svitavy 
AUTO Hlaváček a.s., provozovna Nedošín 125, 570 Ol Litomyšl 
AUTO IN s.r.o., provozovna Tovární 2159/3, 568 02 Svitavy 

5. Seznam uchazečů, kteří podali nabídku 
Nabídky jsou uvedeny v pořadí v jakém byly doručeny zadavateli. 

Nabídka č. 1 

Obchodní firma 
Sídlo 
Provozovna 
Právní forma 
IČ: 
Celková cena bez DPH: 
Celková cena včetně DPH: 
Záruční lhůta v měsících: 

Louda Auto a.s. 
Choťánky 166, 290 O 1 Poděbrady 
Dimitrovova 1110/2 . 568 02 Svitavy 
akciová společnost 
46358714 
305.702,48 Kč 
376.004,00 Kč 
60 

Ostatní oslovené firmy nabídky nepředložily. 



6. Posouzení nabídek 

Hodnotící komise provedla u předložené nabídky opakovanou kontrolu úplnosti 
a dále posoudila, zda splňuje stanovené požadavky zadavatele uvedené v zadávacích 
podmínkách. 

Nabídka č. 1 

Obchodní firma 
Sídlo 
Pro vozovna 

Zjištění komise: 

Louda Auto a.s. 
Choťánky 166, 290 O 1 Poděbrady 
Dimitrovova 1110/2, 568 02 Svitavy 

Nabídka uchazeče obsahuje všechny doklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
Uchazeč předložil návrh smlouvy v souladu s požadavkem zadavatele. 

7. Hodnocení nabídek 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyhodnotila předloženou nabídku podle 
hodnotícího kritéria uvedeného v zadávací dokumentaci, výše celkové nabídkové ceny -
váha 80%, záruční lhůta v měsících- váha 20%. 

Komise konstatuje, že nabídka č. 1 firmy Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 Ol Poděbrady, 
pro vozovna Dimitrovova 1110/2, 568 02 Svitavy splnila požadavky zadavatele uvedené 
v zadávacích podmínkách a předložila výhodnou nabídku v celkové ceně 305.702,48 Kč 
hez DPH. 

Tabulka hodnocení nabídek: zpracována a přiložena jako příloha ke zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek. 
8. Doporučení hodnotící komise 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl, že nejvhodnější nabídkou je nabídka 
dodavatele : Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 Ol Poděbrady, provozovna 
Dimitrovova 1110/2, 568 02 Svitavy. 

9. Podpisy přítomných členů komise 

Mgr. Jitka Svobodová 18.09.2019 

Roman Poláček 18.09.2019 

Michal Nedoma 18.09.2019 
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Příloha Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

Veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem: 

"Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy " 
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Název uchazeče 
(obchodní firma) 

Ve Svitavách dne 18.9.2019 

Tabulka hodnocení nabídek 

hodnotící kritérium počet bodů 

výpočtový vzorec: 
1 OO*(hodnota 
nejvhodnější 

nabídky/hodnota 
nabídky)*SO% 

hodnotící kritérium 

záruční lhůta v měsících 
(váha 20%) 

Podpisy přítomných členů hodnotící komise: 

Mgr. Jitka Svobodová 

Roman Poláček 

Michal Nedoma 

počet bodů 

výpočtový vzorec: 
100*(hodnota 

nabídky/hod nota 
nejvhodnější 

nabídky)*20% 

součet bodů 

' ' 

pořadí 


