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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a směrnice upravující 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané příkazem ministra školství č. 39/2007 ze 
dne 27. 11. 2007v platném znění. 

Projekční činnost pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci 
„VÚ Ostrava – Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová“  

1. Číslo části veřejné zakázky1: 

 
 
 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Obchodní firma / název / 
jméno, příjmení zadavatele2 

Výchovný ústav a školní jídelna,Ostrava –  
Hrabůvka,Slezská 23 

Sídlo/místo podnikání / 
bydliště zadavatele 

Slezská 23,  700 30 Ostrava - Hrabůvka 

Jméno(-a) a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele 

Mgr. Pavel Němynář, ředitel 

 
3. Seznam posuzovaných nabídek 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma /název / jméno, 
příjmení dodavatele3 

IČ / RČ / datum 
narození 

dodavatele 

Datum 
podání 
nabídky 

Čas 
podání 
nabídky 

1 Arch. Josef Klimeš, K - ATELIER 135 73 110 11. 7. 2008 9,15 

2 INS s.r.o. – projektový a inženýrský atelier 601 09 971 14. 7. 2008 9,05 

3 Atelier 4, s. r. o. 467 10 141 14. 7. 2008 9,05 

 
4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 
 

Číslo 
nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

  

  

  

                                                      
1 Vyplňuje se pouze, pokud je veřejná zakázka rozdělena na části ve smyslu ustanovení  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, vyplní zadavatel pro každou část samostatnou zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek. 

2 V případě několika zadavatelů (§ 2 odst. 2 zákona) vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli 
(např. pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
Pro identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.). 

3 V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek. 
Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele. 
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5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění 
 
Nabídky byly hodnoceny podle těchto kritérií: 
1. cena požadovaných prací včetně DPH 80 % 
2. termín dodání projektové dokumentace 20 %. 
Hodnotící komise konstatuje, že žádná z hodnocených cen není mimořádně nízkou nabídkovou 
cenou. 
Nejvyšší hodnocená cena byla ve výši 581.000,00 Kč bez DPH, to je 691.390,00 Kč včetně DPH 
v nabídce uchazeče INS s.r.o.-projektový a inženýrský atelier, IČ 601 09 971. 
Nejnižší hodnocená cena byla ve výši 495.000,00 Kč bez DPH, to je 589.050,00 Kč včetně DPH 
v nabídce uchazeče Arch. Josef Klimeš, K – ATELIER, IČ 135 73 110. 
Výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
Výsledek hodnocení jednotlivých nabídek je uveden v souhrnné tabulce hodnocení. Pořadí bylo 
stanoveno podle výše nabídkové ceny a termínu dodání projektové dokumentace. 
Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky  
Nabídka uchazeče Arch. Josef Klimeš, K – ATELIER, IČ 135 73 110 nabídla nejnižší nabídkovou cenu 
ze všech uchazečů a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
 
6. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek 
 

Pořadí 
nabídky 

Obchodní firma / název / jméno, příjmení 
dodavatele4 

Nabídková cena s DPH 

1. Arch. Josef Klimeš, K - ATELIER 589.050,00 Kč 

2. Atelier 4, s. r. o. 648.550,00 Kč 

3. INS s.r.o.-projektový a inženýrský servis 691.390,00 Kč 

 
7. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 

Jméno a příjmení 
člena hodnotící 

komise 

Obchodní firma / název / jméno, 
příjmení organizace, vůči níž je 

člen hodnotící komise 
v pracovněprávním či 

obdobném vztahu 

RČ / číslo 
občanského 

průkazu 
člena 

hodnotící 
komise 

Datum 
podpis

u 
zprávy 

Podpis 

Jitka Hampelová VÚ a ŠJ, Slezská 23, Ostrava -
Hrabůvka 

655116/0979 15. 7. 
2008 

 

Michaela 
Schefczyková 

VÚ a ŠJ, Slezská 23, Ostrava - 
Hrabůvka 

695915/5599 15. 7. 
2008 

 

Zuzana Janošová VÜ a ŠJ, Slezská 23, Ostrava - 
Hrabůvka 

646231/1383 15. 7. 
2008 

 

 
 
 
 

                                                      
4 V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, vyplní zadavatel obchodní firmy / názvy / jména, příjmení 
všech dodavatelů do jednoho řádku oddělené středníkem. 
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8. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek5 
 
       -------------- 
 
 
 
 
9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne  15.7.2008 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Mgr.Pavel Němynář, 
 ředitel 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 
  
 

                                                      
5 Položku “Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení další podstatných 
informací vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (např. zapsání rozdílného stanoviska člena hodnotící komise, 
pokud to požaduje). 


