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Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu „Obec Újezdec – Dopravní automobil pro JSDH“ 

 
 (vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů) 
 

1. Název veřejné zakázky 
„Obec Újezdec – Dopravní automobil pro JSDH“ 

 
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení  
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávku 
 

2. Identifikační údaje 

Název: Obec Újezdec  

Sídlo: Újezdec 122, 687 41 Medlovice  

IČO: 00542288  

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen (osoba oprávněná): Zdeněk Gottwald, starosta obce 

E-mail: starosta@ujezdec.cz  

Tel.: 724 178 540  

Web: www.ujezdec.cz  

 

Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož 

nabídka byla v zadávacím řízení vybrána, byla nabídka společnosti FORD, Autospol, 

Uherské Hradiště s. r. o., Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště – Sady, 

IČ 292 85 551, DIČ CZ292 85 551 

 

 



 
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele: 
 
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena v Kč 
včetně DPH.  
 

Hodnotící komise v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedla hodnocení nabídek a 
vybrala účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek. 

 
Společnost FORD, Autospol, Uherské Hradiště s. r. o., Za Olšávkou 365, 

686 01 Uherské Hradiště – Sady, IČ 292 85 551, DIČ CZ292 85 551, splnil 
veškeré požadavky stanovené zákonem a zadávací dokumentací. 
 

Hodnotící komise doporučila starostovi obce Újezdec, přidělit veřejnou zakázku 
a uzavřít smlouvu s dodavatelem FORD, Autospol, Uherské Hradiště s. r. o., Za 
Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště – Sady, IČ 292 85 551, DIČ CZ292 
85 551, neboť splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. 

 
Zastupitelstvo obce Újezdec na svém jednání dne 24. 6. 2019 odsouhlasila výběr 

dodavatele.  
 

Poučení 

 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne 

uveřejnění oznámení o výběru dodavatele. 

 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o 

výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle 

§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Gottwald 

           starosta obce Újezdec  
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