
OZNÁMENÍ O VÝB ĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
 
 

Název veřejné zakázky 
dodávka 1 ks sanitního vozidla včetně vnitřního vybavení 
 

Identifikační údaje o zadavateli: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 
569 43 Jevíčko č. 508 
tel.: 461 550 711 
fax: 461 326 636 
e-mail: olujevicko@olujevicko.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.43-4564540297/0100  
IČO: 00193976  
DIČ: CZ00193976 
 
Forma zadávacího řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží 
 
Posouzení nabídek provedla hodnotící komise dne 3. 10. 2011 ve  12  hod.v sídle zadavatele  
 
V rámci otevírání obálek nebyla vyřazena žádná nabídka z dalšího průběhu zadávacího řízení. 

V rámci posuzování kvalifikace uchazečů nebyla vyřazena žádná nabídka. 

V průběhu posuzování nabídek nebyla vyřazena žádná nabídka, byl však vznesen jeden dotaz 
na vyjasnění nejasností v nabídce dle § 76 odst. 3 zákona.  
 
Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí posuzovány a následně hodnoceny: 

Číslo 
nabídky 

Název firmy IČ 

1 
 
ROS, a.s., Poříčí 3, 639 00 Brno 
 

63472406 

2 
 
FOSAN, s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice 
 

64509214 

3 
¨ 
SICAR, s.r.o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod  
 

 
47541547 

 
 
 
Nabídky byly hodnoceny z pohledu  ekonomické výhodnosti podle následujících  kritérií  

a jejich váhy: 

1. kritérium – váha 60 % :  
celková cena zakázky včetně vnitřní výbavy v Kč bez DPH 
2. kritérium – váha 20 % :  
komfort přepravního prostoru pro pacienty, dispoziční řešení, estetické a funkční vlastnosti – 
přiložte náčrt dispozičního řešení s popisem interiéru prostoru pro pacienty 
 



3. kritérium – váha 10 %: 
dostupnost servisu – četnost autorizovaných servisních stanic, dostupnost z Jevíčka, 
podmínky a cena servisních služeb – formou informace nebo přiložením standardní servisní 
smlouvy 
4. kritérium – váha 10 % 
průměrná spotřeba pohonných hmot 

Hodnotící komise hodnotila předložené nabídky dle výše uvedených dílčích kritérií podle 
jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. 
Každé nabídce byla dle dílčího kritéria přidělena určitá bodová hodnota, která odráží 
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Pro číselně vyjádřitelné kritérium (dílčí hodnotící kritérium č. 1 a 4), získala hodnocená 
nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce s přepočtem na váhu daného kritéria. 

Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně (dílčí kritéria 2 a 3), přidělila hodnotící komise 
nabídkám body podle silných a slabých stránek nabídek s následným přepočtem váhy 
daného kritéria. 
Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena ta, která získala nejvyšší počet bodů 

v součtu za všechna kritéria. 

 
Výsledek výběrového řízení na zakázku: 
 
Výběrová komise oznamuje, že doporučila rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky takto: 
 

Hodnotící kritéria dle zadávací dokumentace pro předmětnou veřejnou zakázku:

Nabídková cena v Kč bez DPH 60,0%

Dispoziční řešení, estetické a funkční vlastnosti 20,0%

Dostupnost servisu a servisní podmínky 10,0%

Spotřeba PHM 10,0%

Nabídka č. Uchazeč 1 2 3 4 Σ Pořadí
1 ROS, a.s., Poříčí 3, 639 00 Brno 60 18 10 10 98 1.
2 FOSAN, s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice 59 12 9 10 90 2.
3 SICAR, s.r.o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod 59 14 5 10 88 3.

číslo kritéria

 
 
Vzhledem k tomu, že všichni 3 uchazeči nabídli naprosto stejný typ vozidla a skoro za stejnou 
cenu, rozhodovala při výběru vítězného uchazeče vhodnost zástavby pro potřeby OLÚ 
Jevíčko a také dostupnost servisu a servisní podmínky. Jako nejvýhodnější a nejlépe se hodící 
potřebám převozu většího počtu pacientů na vyšetření, popř. odvozu pacientů 
z hospitalizace domů, vybrala komise zástavbu uchazeče č.1. Tento uchazeč vyhrál také 
kritérium č. 3, a to proto že servis skeletu i zástavby umožňuje na jednom místě, a to cca 55 
km od Jevíčka.   
 



Na základě doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodnul, že bude zakázka malého 
rozsahu  přidělena uchazeči č. 1, tj. firmě ROS, a.s., Poříčí 3, 63900 Brno za nabídnutou 
cenu 859.800 Kč bez DPH  a 1.008 760 Kč včetně DPH ( rozdílné DPH u vybavení). 
 
 
 
Všem účastníkům děkujeme za podané nabídky. 
 
 
V Jevíčku dne  4. 10. 2011       Ing. Lenka Smékalová 
         ředitelka OLÚ Jevíčko 
 
 
 
 
Oznámení obdrží všichni účastníci soutěže. 


