OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro
Plzeňský kraj a jím řízené pobočky – 2 - část 2
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu,
na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo:

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Kontaktní osoba
IČO / DIČ
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

Bc. Kateřina Sýkorová
e-mail: k.sykorova2@spucr.cz , tel. +420 725 903 161
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 369421/2021 / SP9512/2021-504101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 6. 10. 2021 pod č. j. SPU 369358/2021 rozhodl Ing. Jiří Papež,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, jednající jménem zadavatele Česká
republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj v rámci výše
uvedené veřejné zakázky na základě provedeného výběrového řízení, o výběru dodavatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
sídlo
právní forma
IČO:

AUTOCENTRUM Jan Šmucler s.r.o.
Borská 59, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
26343673

Odůvodnění výběru:
Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky
a jeho nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.
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I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

AUTOCENTRUM Jan Šmucler s.r.o.
Borská 59, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
26343673

II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Agrotree s.r.o.
Samota 1254, 334 41 Dobřany
Společnost s ručením omezeným
07095856

Odůvodnění:
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek (bod 4.1 Výzvy) požadoval splnění technické kvalifikace
dodavatele: Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který je autorizovaným servisem
značky Škoda. Výše jmenovaný dodavatel nebyl v době podání nabídky autorizovaným
servisem značky Škoda.

III. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového řízení,
jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
Pořadí nabídek
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
IČO
Výše nabídkové ceny „Hodinové sazby“
Body
Výše nabídkové ceny „Ceny úkonů“
Body
Výše nabídkové ceny „Ceny náhradních dílů“
Body
Celkový součet bodů
Pořadí nabídky

AUTOCENTRUM Jan Šmucler
s.r.o.
26343673
13 200,- Kč
60
42 670,- Kč
30
15 171,- Kč
10
100
1.

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle pravidel hodnocení uvedených ve Výzvě k podání
nabídky. Rozhodující byla ekonomická výhodnost nabídky
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IV. Odůvodnění výběru
Vítězný dodavatel byl vybrán na základě hodnocení uvedeného v bodě III. Vybraný dodavatel
splnil všechny podmínky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek a jeho nabídka je
ekonomicky nejvýhodnější.

S pozdravem

V Plzni dne 6. 10. 2021

Elektronicky podepsáno

………………………………….
Ing. Jiří Papež
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
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