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Prodejcům automobilů,  
kteří podali svou nabídku do vypsané zakázky 
 

 
V Zábřehu dne 11.3.2022 

 
Oznámení o výsledku výběrového řízení k zakázce „Charita Zábřeh - pořízení automobilů pro 
zajištění terénních sociálních služeb“, oznámení o výběru dodavatele 
 
Přeji hezký dobrý den. 
 
Nejprve Vám chci velmi poděkovat za nabídku, kterou nám podala Vaše firma do zakázky na 
dodávku 2 malých osobních automobilů, případně 1 velkoprostorového automobilu s úpravou 
pro převoz osob s omezením pohybu s názvem „Charita Zábřeh - pořízení automobilů pro 
zajištění terénních sociálních služeb“. 
 
Tříčlenná komise pro posouzení nabídek a současně i hodnotící komise zadavatele se sešla ke 
svému jednání ve středu 9.3.2022 v 8:00 hodin. Výsledkem jejich práce je doporučení 
zadavateli, se kterým Vás chci nyní seznámit. Závěry komise jsou – shrnuty a vybrány 
z Protokolu o práci komise, do kterého můžete až do uzavření kupních smluv nahlédnout a 
pořídit si z něj výpis nebo opis (žádost lze uplatnit na níže uvedených kontaktech) - následující: 
 
- do uplynutí lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky, jejichž 

seznam i s nabídkovými cenami je součástí této přehledové tabulky: 
 

Dílčí část číslo Poř.č. 
nab. 

Název uchazeče 
Datum a čas 

doručení 
nabídky 

Nabídková cena 
celkem bez DPH 

Pořadí 
nabídky 

1 - malý osobní 
automobil (2ks) 

1 
Auto Hlaváček, a.s. (IČ: 65138180), 

Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc 
 
 

7.3.2022, 
15:08 

599.998,00 1. 

3 
Auto Hégr, a.s. (IČ: 25869833), 
Hněvotínská 658/54a, 779 00 

Olomouc 

8.3.2022, 
15:55 

605.206,72 2. 

2 – velkoprostorový 
s úpravou handicap 

(1ks) 
 

2 
FORTEX-AGS, a.s. (IČ: 00150584), 

Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
8.3.2022,  

9:16 
806.522,00 1. 

 

- výběrová komise hodnotila nabídky podle jediného kritéria, které se zadavatel ve Výzvě 

rozhodl použít – podle výše nabídkové ceny za splnění dodávky příslušné dílčí části 

zakázky, a sice v ceně bez DPH. Výsledkem tohoto porovnání bylo stanovení pořadí 

nabídek tak, jak je patrné z výše uvedené tabulky. Vyšlo z něj, že nejnižší  cenu na 

dodávku dílčí části 1 – 2 ks malých osobních automobilů obsahuje nabídka pořadové číslo 

1, kterou zadavateli předložil uchazeč Auto Hlaváček, a.s. (IČ: 65138180), Týnecká 669/5, 

779 00 Olomouc. Jediná nabídka pak přišla do dílčí části 2 – na dodávku 1 ks 

velkoprostorového automobilu s úpravou pro převoz osob s omezením pohybu od 

uchazeče: FORTEX-AGS, a.s. (IČ: 00150584), Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk.  
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- u nabídky těchto 2 uchazečů dále výběrová komise podrobně zkoumala splnění všech 

dalších faktických i formálních parametrů uvedených v zadávací dokumentaci - Výzvě k 

podání nabídek: 

o formální správnosti podané nabídky (neporušenost a označení obálky, písemná forma, 

jazyk, podpis oprávněnou osobou, vyhotovení – originál, kopie, elektronická verze) – 

nebyly zjištěny nedostatky 

o naplnění kvalifikačních předpokladů uchazeče (vyplněné a podepsané čestné 

prohlášení, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, doklad o autorizovaném 

zastoupení značky) - kvalifikační požadavky byly splněny zcela a bez výhrad 

o přijatelnost, kompletnost a úplnost nabídky (krycí list Přílohy č. 1, položková cenová 

nabídka, potvrzený vzor kupní smlouvy Přílohy č.4) - plný soulad nabídky s požadavky 

zadavatele 

o soulad s definovanou minimální technickou a výbavovou specifikací předmětu zakázky 

stanovenou ve Výzvě - plně vyhovující a kompletní, plnící požadavky zadavatele 
 

Na základě těchto výsledků mi tedy komise souhlasně všemi svými členy doporučila uzavřít 
kupní smlouvu o dodávce předmětu zakázky „Charita Zábřeh - pořízení automobilů pro 
zajištění terénních sociálních služeb“  s uchazečem, jenž podal nabídku č. 1 tedy firmou: Auto 
Hlaváček, a.s. (IČ: 65138180), Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc na kupní cenu 599.998 Kč bez 
DPH a současně také s uchazečem, jenž podal nabídku č.2 tedy firmou FORTEX-AGS, a.s. (IČ: 
00150584), Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk na kupní cenu 806.522 Kč bez DPH. Toto 
doporučení akceptuji, vybraným uchazečům gratuluji a v dalším kroku je vyzvu k podpisu 
Kupní smlouvy a k dodání předmětu zakázky za nabídnutých podmínek.  
 
Všem ostatním, kteří jste se nám tentokrát dodavatelem nestali, mnohokráte děkuji za zájem i 
účast v nabídkovém řízení. Těším se na spolupráci třeba někdy v budoucnu, do té doby přeji 
vše dobré a ať se Vám v podnikání daří. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh 
tel.: 736 509430, email: reditel@charitazabreh.cz 

 


