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PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK 

Název zadavatele: 
Pečovatelská služba Prahy 6, příspěvková organizace 

městské části Praha 6 

Sídlo zadavatele: Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6 

IČO:  708 939 69 

Název veřejné zakázky malého 

rozsahu: 

VZMR 1/2019- Nákup automobilu 

 

 

Specifikace VZMR:  skladový vůz k odběru ihned po zaplacení a sepsání smlouvy, dodávkový 

automobil (VAN,L1H1,H-1Van)kabina třímístná, motor dieselový ,ABS , ESP, Airbag řidiče a ostatní 

airbagy vypínací, centrální zamykání 2ks klíčů, zadní dveře dvoudílné otvíratelné o 180°,bez 

klimatizace nebo pouze manuální, barva bílá-nutné, plnohodnotná rezerva, pevná a rovná podlaha 

nákladového prostoru, zimní pneu (dále jen „VZMR“). 

 

Hodnotící komise se sešla dne 3.9.2019 v 15:00 hod na adrese sídla zadavatele při hodnocení nabídek 

na VZMR s názvem „VZMR 1/2019- Nákup automobilu“, zadávané jako veřejnou zakázku malého 

rozsahu v souladu se SMĚRNICÍ k postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále 

jen „Směrnice“). 

Komise se sešla ve složení- Členové komise: 

• JUDr. Lucie Trnková, ředitelka 

• Pavlína Maizlová, vedoucí autoprovozu 

• Lenka Ilyková, referent správy majetku 

 

Mimořádná událost: 

V organizaci zadavatele došlo v obdobím od 7.8 do 30.8 současně k vážnému poškození 2 

užitkových automobilů používaných pro rozvoz obědů. Dle výslovného vyjádření vedoucí 

autoprovozu cit.: ,,U automobilu  8A9 7983(Renault Trafik r.v.2008) k poruše spojky a rychlostní 

skříně. Náhradní díl byl objednán a čekalo se na dovoz z Francie mezitím byla oprava provedena jen 

dočasně. Po 14dnech se opět porucha objevila a již je zde náhradní díl tak jsme auto mohli nechat 

opravit. Provizorní oprava byla na naši žádost neboť druhý den 8.8.2019 došlo k poruše na 

automobilu 2AP4124(Ford Tranzit r.v.2011).Tato porucha je závažného charakteru jde o závadu na 

motoru. Dle Autodílny Maier s.r.o. je odhadovaná cena opravy přibližně 100.000,- až 150.000,- Kč. 

Dílna je autorizovaný opravce Ford. Po rozhovoru s technikem nám oprava již nebyla doporučena 

vzhledem k technickému stavu a staří automobilu. Pro ubezpečení správnosti poruchy a ceny 

opravy jsem požádala servis CAR HOSPITAL s.r.o o nezávazný posudek a i jejich technik byl 
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stejného názoru jak na stav vozidla, tak na cenu opravy, kterou nelze předem stanovit. Jen dodal 

doporučení, abychom automobil nenechali rozebrat a potom opravu pozastavili. Došlo by 

k úplnému znehodnocení a již by nebyl možný další prodej byť jen na náhradní díly. A tuto 

skutečnost potvrdil u soudní znalec p. Bořkovec, který provádí odhady automobilů pro 

pečovatelskou služby. Soudní znalec přijde v průběhu září a provede odhad pro odpis. Tento stav 

trvá do současné doby(3.9.2019) automobil 2AP4127 není možné zprovoznit a u automobilu 8A9 

7983(Renault Trafik r.v.2008) čekáme na dokončení opravy rychlostní skříně“.  

S ohledem na shora uvedené je tedy nezbytné zakoupit další automobil v co nejkratší době (aby 

mohl být zajištěn řádný chod organizace a uživatelům služby mohli být řádně dodávány obědy). 

Výzva k podání nabídky byla tedy učiněna v rámci tzv. uzavřené výzvy, kdy byli osobně vyzvání 3 

potencionální dodavatelé, kterým byla výzva zaslána i emailem dne 2.9.2019, avšak výzva nebyla 

z časových důvodů při této mimořádné události zveřejněna na webových stránkách zadavatele a 

dále nebyla dodržena závazná lhůta de Směrnice pro podání nabídek.   

Vzhledem k současné nepřítomnosti ekonomky/rozpočtářky z důvodu dovolené, byla jako člen 

komise jmenována referentka správy majetku. S ekonomkou/rozpočtářkou však bylo zadání VZMR 

konzultováno a potvrdila, že nákup automobilu podle předmětné VZMR je možno s ohledem na 

rozpočet realizovat, což následně stvrdí svým podpisem.  

I. Seznam hodnocených nabídek 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče 

Datum podání 

nabídky 

Čas podání 

nabídky 

1.  
Auto Motol BENI a.s., IČ: 25665731 

Automobil:   FORD TRANSIT CUSTOM VAN 
2.9.2019 14:32 hod 

2.  

Domanský s.r.o., IČ: 629 14 910,  

Automobil:  PEUGEOT BOXER FURGON 

ACTIVEE 3000 L1H1 

2.9.2019 15:31 hod 

3.  

Hyundai Praha Domanský s.r.o., IČ: 017 

18 053,  

Automobil: HYUNDAI H-1 Van  

2.9.2019 17:12 hod 
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II. Popis způsobu hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek, a to nabídek s pořadovým č. 1 až 3 provedla hodnotící komise podle 

základního kritéria pro zadání VZMR, kterým byla stanovena nejnižší nabídková cena (bez DPH). 

1. Auto Motol BENI a.s., IČ: 25665731 - FORD TRANSIT Custom Van  

Specifikace: VanL 1 přední pohon 280 Trend 2,0EcoBlue 77kW/105 k 6st manuální 

převodovka, barva bíla Frozen,ABS a ESP Airbag řidiče, centrální zamykání odolná 

podlahová krytina-plastová, plnohodnotná rezerva, závěsné dveře vzadu otvíratelné o 180° 

 

Nabídková cena:  500.000 Kč bez DPH , tedy cena 605.000,- Kč s DPH 

 

2. Domanský s.r.o., IČ: 629 14 910 - PEUGEOT BOXER Furgon ACTIVE  3000 L1 H1 BlueHDi 

110  

Specifikace: manuální 6 stupňová převodovka, ABS a ESP, barva bílá, centrální zamykání, 

Airbag řidiče, plnohodnotná rezerva, rovná podlaha, závěsné dveře vzadu otvíratelné o 180° 

 

Nabídková cena: 394. 710, 74 Kč bez DPH, tedy cena 477.600,-Kč s DPH 

 

3. Hyundai Praha Domanský s.r.o., IČ: 017 18 053 HUNDAI- H-1 Van 

Specifikace: 2,5 CRDi 100Kw 6 st manuální převodovka barva Creamy White, ABS a ESP 

,Airbag řidiče i spolujezdce, centrální zamykání, sada zimních kol, plnohodnotná rezerva, 

závěsné dveře vzadu otvíratelné o 180° 

 

Nabídková cena:  542.791,- Kč bez DPH, tedy 656.776,- Kč s DPH 

 

III. Výsledek hodnocení nabídek (stanovení celkového pořadí) dle nabídkové ceny 

Pořadí uchazečů odpovídá jejich pořadí dle výše jimi nabídnuté nabídkové ceny , a to od nejnižší do 

nejvyšší. 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče 

Nabídková cena v Kč 

bez DPH 
Nabídková cena v Kč s DPH 

2. 

Domanský s.r.o., IČ: 629 14 910,  

Automobil:  PEUGEOT BOXER 

FURGON ACTIVEE 3000 L1H1 
394. 710, 74 Kč 

477. 600,-Kč s DPH 
 

1.  

Auto Motol BENI a.s., IČ: 

25665731 Automobil:   FORD 

TRANSIT CUSTOM VAN 

500. 000,- Kč  605. 000,- Kč s DPH 

3. 

Hyundai Praha Domanský s.r.o., 

IČ: 017 18 053,  

Automobil: HYUNDAI H-1 Van 
542. 791,- Kč  

656. 776,- Kč s DPH 
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S ohledem na shora uvedenou výši nabídkových cen hodnotící komise konstatovala, že nejnižší 

nabídková cena byla obsažena v 

 

 nabídce s pořadovým číslem 2., tj. nabídka uchazeče:   

 

Domanský s.r.o., IČ: 629 14 910, 

Automobil:  PEUGEOT BOXER FURGON ACTIVEE 3000 L1H1 

 

IV. Doporučení hodnotící komise 

Hodnotící komise s ohledem na výsledek hodnocení nabídek doporučuje zadavateli uzavření 

smlouvy na plnění předmětné VZMR se shora uvedeným uchazečem. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 3.9.2019 ve 15.25 hod. 

Podpisy členů hodnotící komise:  

Jméno a příjmení člena hodnotící komise Podpis 

JUDr. Lucie Trnková, ředitelka 

 
 

Pavlína Maizlová, vedoucí autoprovozu 

 
 

Lenka Ilyková, referent správy majetku 

 
 

 

 

Schválila dne: …………………………  

 

Linda Nosková, ekonomka/rozpočtářka 
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