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Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČ: 00023817 se sídlem:
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „SÚKL“) zastoupený MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem
rozhodl jako zadavatel veřejné zakázky VZ61/2012 „Nákup automobilů“ v souladu s § 81 zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
takto:
veřejná zakázka „Nákup automobilů“
se přiděluje uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena komisí pro posuzování a hodnocení nabídek jako
nabídka nejvhodnější, a to společnosti Přerost a Švorc – auto, s.r.o., IČ: 63073188, se sídlem Veleslavínská
39, 162 00 Praha 6.
Odůvodnění:
Ve výběrovém řízení SÚKL ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky těchto uchazečů:
• TUkas a.s., K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10, IČ. 26149958
• Autosalon Klokočka Centrum, a.s., Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, IČ: 26435713
• Auto Štěpánek, a.s., Dolnoměcholupská 214, 102 00 Praha 10, IČ: 25740768
• Přerost a Švorc – auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČ: 63073188
• HAVEX - auto s.r.o., Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČ: 60108151
SÚKL jako zadavatel veřejné zakázky „Nákup automobilů“ číslo VZ61/2012 (dále jen veřejná zakázka), která
byla uveřejněna ve Věstníku VZ pod evidenčním číslem VZ 241404 rozhodl podle ustanovení § 81 odst. 1
písm. b) zákona přidělit veřejnou zakázku uchazeči Přerost a Švorc – auto, s.r.o., IČ: 63073188, se sídlem
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek komisí pro
posuzování a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“), které mu bylo předloženo ve zprávě pro
posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku.
Hodnotící komise podle § 59 zákona posoudila splnění kvalifikace uchazečů a podle § 79 zákona
posuzovala a hodnotila v rámci uvedené veřejné zakázky nabídky uvedených uchazečů z hlediska splnění
zadávacích podmínek a podle základního hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší celková nabídková cena.
Na základě toho hodnotící komise vypracovala dne 16.1.2013 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku.
Na základě hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria „nejnižší celková nabídková cena“ je
pořadí uchazečů o veřejnou zakázku VZ61/2012 „Nákup automobilů“ následující:
1. Přerost a Švorc – auto, s.r.o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, IČ: 63073188
2. TUkas a.s., K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10, IČ. 26149958
3. HAVEX - auto s.r.o., Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČ: 60108151
4. Auto Štěpánek, a.s., Dolnoměcholupská 214, 102 00 Praha 10, IČ: 25740768
5. Autosalon Klokočka Centrum, a.s., Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, IČ: 26435713

Zadavatel tímto činí zároveň výzvu vybranému uchazeči veřejné zakázky „Nákup automobilů“, společnosti
Přerost a Švorc – auto, s.r.o., IČ: 63073188, se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 aby mu v souladu
s § 82 odst. 4 zákona poskytl potřebnou součinnost při uzavření smlouvy, přičemž jako kontaktní osobu
určuje Ing. Terezu Kotherovou, tel.: 272 185 808, e-mail: tereza.kotherova@sukl.cz.
Poučení:
V souladu s ustanovením § 80, odst. 3 zákona je až do uzavření smlouvy uchazeč oprávněn nahlížet do
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpis nebo opis.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné námitky podle § 110 zákona, a to do 15-ti kalendářních dnů ode
dne doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější
podle § 81.

……………………………………………..
MUDr. Pavel Březovský, MBA
ředitel
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