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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
1. Název zakázky:   ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, Senovážné nám. 
 
2. Evidenční číslo zakázky: VZ MR/8/2009/DEVS 
 
3. Část zakázky:  generální dodavatel stavby 
 
 
4.  Identifikační údaje o zadavateli  
 
Zadavatel: 
 

Ústav pro informace ve vzdělávání,  
státní příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Senovážné nám. 26 
P. O. Box 1 
110 06   Praha 1 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem zmocněnce zadavatele: 

RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. – ředitelka ÚIV 
 

 
5. Seznam posuzovaný nabídek: 

 
Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/ 
název/ jméno, 
příjmení 
dodavatele/zájemce  

IČ/RČ/datum 
narození 
dodavatele/ 
zájemce 

Datum 
podání 
nabídky 

Čas podání 
nabídky 

Číslo jednací 

1. ELMOZ – servis, s.r.o. IČ 25961781 13. 5. 2009 13:30 hod. 865/2009/DEVS
2. Květoslav DLASK IČ 10182390 14. 5. 2009 9:34 hod. 872/2009/DEVS
3. Fragment s.r.o. IČ 45795886 14. 5. 2009 9:39 hod. 873/2009/DEVS
4. TECHNOSERV spol. s r.o. IČ 44264020 14. 5. 2009 9:46 hod. 874/2009/DEVS
5. Michal Pěkný IČ 43033717 14. 5. 2009 10:14 hod. 875/2009/DEVS
6. FLAVIUS spol. s r.o. IČ 26740371 14. 5. 2009 10:56 hod. 878/2009/DEVS

 
6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 
 
Obchodní firma/ název/ Důvod pro vyřazení nabídky 
-- -- 

 
7. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění: 
 
Tato veřejná zakázka byla zadána podle § 12 odstavce 3 „Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ a v souladu se „Směrnici MŠMT upravující zadávání zakázek 
malého rozsahu“ (vydané MŠMT pod č.j.: 26331/2007-14). 
 
Vzhledem k předpokládané výši celkových nákladů byla zadávací dokumentace písemně zaslána pěti 
firmám.  
 
V termínu pro podání nabídek (14. 5. 2009 do 11:00 hod.) obdržel zadavatel šest nabídek od uchazečů.  
 
Na prvním jednání hodnotící komise, které se konalo 15. 5. 2009 v prostorách zadavatele, se otevřely 
obálky s nabídkami od uchazečů (viz. příloha „Protokol o otevírání obálek s nabídkami“). Současně se 
provedla kontrola, zda nabídky obsahují vše, co zadavatel požadoval v rámci zadávací dokumentace. 
Všichni uchazeči splnili náležitosti, které byly požadovány zadavatelem (viz. příloha „Kontrola 
závazného obsahu nabídek uchazečů“).  
 
Hodnocení nabídek bude zahájeno hodnotící komisí dne 18. 5. 2009 v 9:30 hod. Po provedení 
hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti, kde hodnotícími kritérii byly nabídková cena (60 %), 
výkaz výměr (30 %) a Termín plnění (10 %), se na prvním místě umístila firma ELMOZ – servis, s.r.o. 
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V příloze této zprávy „Podkladu pro hodnocení nabídek“ je uvedeno dílčí hodnocení uchazečů. 
Hodnotící komise doporučuje s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. 
 
8. Výsledek hodnocení  
 
Pořadí 
nabídek 

Obchodní firma/ název/ jméno, příjmení dodavatele/ zájemce 

1. ELMOZ – servis, s.r.o. 
2. Fragment s.r.o. 
3. FLAVIUS spol. s r.o. 
4. Květoslav DLASK 
5. TECHNOSERV spol. s r.o. 
6. Michal Pěkný 

 
10. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek 
  
Příloha originálu zprávy obsahuje:  Seznam oslovených firem, Seznam obdržených nabídek, Prohlášení 
o nepodjatosti a mlčenlivosti hodnotící komise, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Kontrolu 
závazného obsahu nabídek uchazečů a Podklad pro hodnocení nabídek. 
 
11. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zmocněnci zadavatele 
 
Zpráva byla předána zadavateli dne 
 

18. 5. 2009 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem  zadavatele 

RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. – ředitelka ÚIV 
 
 

Podpis oprávněné osoby zadavatele 
 
 
 

 
 
 
 
 

Razítko zadavatele 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


