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runše zN. 1e.1,1: PPPop/00038/2016

wŘtzuLe: Mgr.lvo Schvan

TELEFON: 555 557 444

E_MAIL: info@pppopava.cz

DATUM: 17.8.2016

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"|

Název veřejné zakázky.

Číslo veřejn é zakázky:

Nákup osobního automobilu

02l20'l6lPPPOp

Název zadavatele:

Adresa zadavatele:

lč zadavatele:

Oprávněná osoba zadavatele:

kontaktní osoba zadavatele:

Telefon:

E-mail:

URL adresa:

Pedagogicko - psychologická poradna, Opava, p.o.

Rybí trh 17718,746 01Opava

849936

Mgr. lvo Schvan, ředitel

Mgr. lvo Schvan

555 557 444

info@pppopava.cz

\íýWW.ppp.opava.cz

Oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě doporučení hodnotící
komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky následovně:

ldentifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla předmětem hodnocení:

Bankovní spojení: KB opava, a.s,, č,účtu: 8031821/0100
WWW.ppp.opava. cz

Uchazeč Sídlo provozovny lč
1 AUTOczech s.r.o. Krnovská 7 00l 137 b,Opav a 7,7 47 07 26820765

lc: 849936



Výs|edek hodnocení nabídek:

Výsledné
pořadí

nabídky
Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele / zájemce lč

Nabídková
Cena

(Kč bez DPH)

1. AUTOczech s.r.o. 26820765 274.o00,00

Odůvodnění přidělení veřejné zakázky uchazeči

AUTOczech s.r.o.

lČ:26820765

Krnovská 700l137b, Opava 7,747 07

Veřejná zakázka byla přidělena vybranému uchazeči z důvodů splnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách včetně nabídkové ceny.

Dle čl. 4 Způsoby pořízení vozidel ,,Pravidel pro oblast centrální správy osobních vozidel
příspěvkových organizací" Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - prováděcího předpisu k ,,Zásadám
vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny
zvláštním zákonem" (Ostrava, záři 2015, odbor kontroly a sdílených služeb), doloží ředitel příspěvkové
organizace odvětvovému odboru nabídky prodejců, které budou obsahovat podrobný popis vozidla, jeho

vybavení, včetně detailního ceníku a konečné ceny vozidla.

Předložené nabídky vyhodnotí odvětvový odbor a při posouzení přihlédne k aktuálnímu stavu trhu s
vozidly. Finální nabídka, odsouhlasená odvětvovým odborem, se pro příspěvkovou organizaci kraje stává
závaznou.

O stanovisku zřizovatele bude uchazeč, kterému byla veřejná zakázka přidělena, informován
v průběhu zadávací lhůty, která byla v písemné výzvě pro podánínabídky zadavatelem stanovena na 30 dnů.

V Opavě dne: 17.8.2016

pŘíloHy:

RozDĚLoVNÍK (na vědomí)

Pedagogicko-psycholog ická
4- poradna, Opava,

příspěvková organizace
Rybí trh 177lB,746 01 Opava

l 553 622768, tČo:ooa+ggs0
,,otisk razítka"

Mfir. lvo Schvan' 
- l ředitel()q !

1,/

AUTOczech s.r.o.,Opava 7 (elektronickou poštou)


