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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK (provádí komise) 
(vyhotovená v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“) 

 

 

Identifikace veřejné zakázky 

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II“ 
 (dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel 

Název:          Obec Násedlovice                        
Sídlo:   Násedlovice 129, 696 36 
Zastoupený:  Vlasta Mokrá, starostka 

IČ:    00285153  

(dále jen „Zadavatel“) 

 

 

Hodnotící komise ustavená Zadavatelem v rámci zadávacího řízení na VZ provedla na svém prvním 

jednání hodnocení podaných nabídek. Komise po tuto dobu jednala za přítomnosti těchto jejích 4 členů 

a administrativní asistence: 

 

Vlasta Mokrá 

Josef Lojan 

Věroslav Svoboda 

Ing. Arch. Petra Kollárová 

 

 (dále jen „Komise“). 

 

Jednání Komise se jako jiné osoby zúčastnily Mgr. Luboš Novosad v pozici administrativní asistence 

 

 

1. Seznam hodnocených nabídek  

 

PROSTAVBY, a.s. se sídlem Dědina 447, PSČ 683 54 OTNICE, IČ 27713130 dále jen 

„Uchazeč 1“) 

 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109 PSČ 695 01 Hodonín, IČ 

26285363 (dále jen „Uchazeč 2“) 

 

 

2. Popis hodnocených údajů z nabídek s odůvodněním (popis hodnocení jednotlivých 

nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, popis srovnání hodnot získaných při 

hodnocení v jednotlivých kritérií hodnocení) a výsledek hodnocení nabídek 

 

 

Uchazeč Uchazeč 1 Uchazeč 2 

Nabídková cena bez DPH 13 991 225, 96 12 894 504 
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Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek dle ZD.  

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 

nabídky dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocení nabídek bylo 

provedeno dle nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět zakázky je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro 

dané kritérium nejnižší hodnotu a vypočte se podle vzorce: 

nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH 

---------------------------------------------------------------------  x 100 (bodů)  

hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH 

 

 

Na základě uvedeného hodnocení dosáhli uchazeči počtu bodů:  

 

Uchazeč Uchazeč 1 Uchazeč 2 

Počet bodů 92,1          100 

 

Na základě .hodnocení je pořadí Uchazečů následující  

 

Uchazeč: Počet získaných bodů Pořadí 

Uchazeč č. 2 100 1 

Uchazeč č. 1 92,1 2 

 

V souladu s § 39/4 zákona 134/2016 zadavatel provedl hodnocení nabídek a dále posuzoval pouze 

nabídku vítězného Uchazeče tj. Uchazeče č. 2. tj.  

 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109 PSČ 695 01 Hodonín, IČ 26285363 

(dále jen „Uchazeč 2“) 

 

Nabídka je podaná v českém jazyce 

Smlouva je podepsána panem Josefem Anovčínem, jednatelem dle OR.  

Doklady prokazující splnění kvalifikace – Čestné prohlášení podepsané jednatelem panem Josefem 

Anovčínem 

Doložena jistota v souladu s požadavky zadavatele.  

Doložen poddodavatelský systém  – Klimabott, s.r.o. – Vzduchotechnika 

- Zdeněk Navrátil TOP EURO WINDOWS – Euro výplně 

otvorů 

Doložen harmonogram plnění v souladu s požadavkem zadavatele. 

 

 

Uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a v nabídce nabyly identifikovány rozpory ani jiná 

pochybení. Nabídka Uchazeče 2 byla na základě výše uvedeného vybrána jako nejvýhodnější. 

 

 

 

 

 

V Násedlovicích dne 27. 6. 2017 

 




