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Oznámení o výběru nevhodnější nabídky
VZ_NBK_020_2019_002
Město Nymburk, zastoupené Odborem vnitřních věcí, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na základě provedeného zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku, zadanou v souladu se zákonem a Vnitřním předpisem města
Nymburk č. 9/2016 a to na:

„014D241009170 Pořízení dopravního automobilu
pro jednotku dobrovolných hasičů Nymburk“
oznamuje výsledky zadávacího řízení.
I. Identifikační údaje
Ve stanovené lhůtě pro doručení nabídek byly doručeny čtyři nabídky:
Nabídka č.
1.
2.
3.
4.

Uchazeč
Agrotec, a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
AUTO TRUTNOV, s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
FEDERAL CARS, s.r.o., Doubská 424, 463 12 Liberec
PROGERS SERVIS SIBŘINA, s.r.o., 282 01 Masojedy 59

IČ
00544957
25931270
00671843
00549142

II. Hlavní údaje nabídek
Komise provedla hodnocení všech nabídek z hlediska technické specifikace a nabídkové ceny.
Vzhledem ke specifickým technickým podmínkám schválených poskytovatelem dotace MV ČR GŘ HZS
se komise rozhodla vyzvat dva uchazeče o dodatečnou informaci a současně oslovila GŘ HZS
o dovysvětlení některých technických podmínek ke specifikaci a vybavení dopravního automobilu.
K posouzení technické specifikace se sešla hodnotící komise dne 20.02.2019 ve 13:00 hodin. Komise
konstatovala, že nabídka č. 1 společnosti AGROTEC, a.s. nesplňuje požadovanou technickou
specifikaci a nedodržení termínu pro zaslání odpovědi na žádost o dodatečnou informaci a především
nebyly naplněny technické podmínky zadavatele, konkrétně: dle vyhlášky č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. „zásahový požární
automobil musí být proveden dle bodu 36 Přílohy č. 1 vyhlášky o technických podmínkách požární
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techniky jednotně v jasně červené barvě RAL 3024“ - viz bod 3.15 Přílohy č. 2 Technické podmínky
pro dopravní automobil Zadávací dokumentace VZ_NBK_020_2019_002.
Uchazeč je z hodnocení na základě uvedeného vyřazen. Závěr hodnotící komise je podložen
vyjádřením Generálního ředitelství HZS ČR, založeného v dokumentaci veřejné zakázky, kde
společnost AGROTEC, a.s. byla o uvedeném vyrozuměna včetně stanoviska MV ČR GŘ HZS.
Další tři nabídky splňují požadovanou technickou specifikaci.
Komise posoudila nabídku s nejnižší cenou a konstatovala, že nabídka č. 3 společnosti FEDERAL CARS,
s.r.o., Liberec splnila všechny požadované podmínky zadávací dokumentace s nejvýhodnější cenou
819 500,- Kč bez DPH.
Tato nabídka je pro zadavatele nejvýhodnější.
Nabídka č.
1.
2.
3.
4.

Uchazeč
Agrotec, a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
AUTO TRUTNOV, s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
FEDERAL CARS, s.r.o., Doubská 424, 463 12 Liberec
PROGRES SERVIS SIBŘINA, s.r.o., 282 01 Masojedy 59

Cena bez DPH
759 700,823 658,819 500,885 414,-

Pořadí
2
1
3

III. Výsledek hodnocení
Zadavatel Rada města Nymburk, na základě závěru hodnotící komise, schválil výsledek veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku, zadanou v souladu se zákonem a vnitřním předpisem č. 9/2016
pod spisovou značkou VZ_NBK_020_2019_002 Dopravní automobil pro JSDH Nymburk III/2
a rozhodla usnesením č. 100 ze dne 27.02.2019 o nejvhodnější nabídce pro město Nymburk
předložené uchazečem
Nabídka č.
2.

Uchazeč
FEDERAL CARS, s.r.o., Doubská 424, 463 12 Liberec

Cena bez DPH
819 500,-

Pořadí
1

IV. Závěr
Zadavatel v zadávacím řízení této veřejné zakázky malého rozsahu dodržel zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace, jednal v souladu s § 6 zákona a postupoval dle vnitřního
předpisu města Nymburk č. 9/2016.
Proti tomuto oznámení není možno podat odvolání.

..….………..……………………………..
na základě pověření zadavatele
Libuše Nováková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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