
                                                                                                                                                               
 

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 
 
 
Název zadavatele:  Zemský archiv v Opavě 
IČO zadavatele:   70979057      
Sídlo zadavatele:   Sněmovní 1, Opava   
Osoba oprávněná jednat:    PhDr. Karel Müller - ředitel  
 
Veřejná zakázka s názvem:   „Vícemístný osobní automobil“ 
Evidenční číslo veřejné zakázky:    ZA/4765/2011 
Předpokládaná cena bez DPH:    665.000,- Kč 
Lhůta pro podání nabídky:    20. 10. 2011 

 
 
1. Komise pro posuzování a hodnocení nabídek 
 
PhDr. Karel Chobot – ředitel SOkA Nový Jičín                                          
Dagmar Heinzová – pracoviště veřejných zakázek 
Miroslav Olszewski – osoba odborně způsobilá 
 
2. Nepodjatost členů komise 
Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a byli poučeni o tom, že 
vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů  hodnotící komise, je tento člen povinen to 
bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod 
podjatosti a toto písemné prohlášení učinili. 
  
3. Posouzení  nabídek 
Komise provedla posouzení a kontrolu úplnosti nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky 
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

 
Posouzení úplnosti doručených nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které 
byly povinnou součástí nabídky. 

 
Těmito údaji a doklady jsou: 

• Požadované plnění 
• Nabídková cena 
• doklady prokazující kvalifikační předpoklady 
• podepsaný návrh smlouvy 

  
Komise převzala k posouzení a hodnocení následující nabídky: 
 
Nabídka č.1  TRENDCAR spol. s r. o. 
                         Dukelská 91, Nový Jičín - Šenov 
 
Nabídka č.2  AUTO Heller s. r. o. 
                         Cihelní 49, Ostrava – Moravská Ostrava 
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Nabídka č.3                CENTRUM Moravia Sever, spol. s r. o.  
                         Rudná 3, Ostrava – Vítkovice 
 
Nabídka č. 4                REPREcar s. r. o. 
                         Přemyslovců 6, Opava 
 
Po otevření obálek a provedené kontrole obsahové stránky podmínek zadání veřejné zakázky 
byla z hodnocení vyloučena nabídka č. 1, která nám písemnou formou oznámila, že není 
schopna požadované vozidlo daných parametrů dodat. 
Z dalšího hodnocení byla  vyloučena nabídka č. 4, která nesplnila podmínky zadání tím, že 
neobsahovala: 
- návrhy kupních smluv nejsou podepsány oprávněnou osobou 

Dvě další firmy splnily podmínky zadání a budou hodnoceny. 

 

4. Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení uvedeném v bodě 1, na základě 
dohodnutého způsobu – výše nabídkové ceny vč. DPH. 
 
 
Nabídka č.2  AUTO Heller s. r. o. 
                         Cihelní 49, Ostrava – Moravská Ostrava 
                         Nabídková cena:                                          826.172,- Kč vč. DPH 
                                         
Nabídka č.3                CENTRUM Moravia Sever, spol. s r. o.  
                         Rudná 3, Ostrava – Vítkovice 
                                    Nabídková cena:                                          796.680,- Kč  vč.DPH 
             
 
 
5. Výsledek hodnocení 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 3 
 
Na základě uvedených skutečností navrhujeme zadat zakázku firmě CENTRUM Moravia 
Sever, spol. s r. o. 
 
 
V Opavě dne 21. 10.  2011 
 
 
 
Jméno, případně jména, a příjmení Pracovní zařazení Datum a podpis 

Dagmar Heinzová 
Pracoviště veřejných 
zakázek 

21. 10. 2011 

PhDr. Karel Chobot 
ředitel SOkA Nový 
Jičín 

21. 10. 2011 

Miroslav Olszewski 
technik – osoba 
odborně způsobilá 

21. 10. 2011 

 


