
PROTOKOL 
z jednání hodnotící komise v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

„VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n.L. – Rekonstrukce fasády a zateplení 
 prac. Slovanská 179/30 , Děčín IV“ 

Sepsaný dne 3.6.2008 při posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „VÚ, DDŠ, 
SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n.L. – Rekonstrukce fasády a zateplení 

 prac. Slovanská 179/30 , Děčín IV“. 

Členy komise pro otvírání obálek a následně také hodnotící komise jsou:  

Miroslav Vorel 

Jaroslav Luka 

Vlasta Čičovská 

Kateřina Smolíková 

Všichni členové komise potvrdili svou nepodjatost podpisem prohlášení. 

Komise zvolila jednomyslně předsedu pana Miroslava Vorla. 

Hodnotící komise převzala od zadavatele seznam doručených nabídek a konstatovala, že ve 
lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 6 nabídek. 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma /název / jméno, 
příjmení dodavatele1 

IČO dodavatele Datum 
podání 
nabídky 

Čas 
podání 
nabídky

1 Děčínská investiční a.s. , U Plovárny 
1262/17 , Děčín 1 , 40501 

 

61534641 28.5.2008  

2 Petr Bělecký, Pražská 80, 400 01  Ústí 
nad Labem   
 

42436257 28.5.2008 10:05 

3 Cvrček s.r.o. , U Potůčku 30, 25030051 29.5.2008 10:15 

4 Pavel Trnka INTOP, Litoměřická 125/14, 
405 02   Děčín 12759678 30.5.2008 9:50 

5 INV a.s. U Vlečky 1 , Předlice , Ústí nad 
Labem , 40001 

25024370 30.5.2008 11:30 

6 Jiří Mikl , Teplická 130/137 , Děčín 
IX, 40505 

46719652 30.5.2008 12:45 

 

Komise přistoupila k otvírání obálek s nabídkami a kontrole úplnosti z hlediska splnění 

požadavků dle odst. 8, § 71 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Komise pro otevírání obálek konstatovala, že nabídka č. 3 uchazeče Cvrček s.r.o.  a nabídka č. 
6 uchazeče Jiří Mikl dostatečně neprokázaly splnění kvalifikačních předpokladů dle zadávací 
dokumentace. Uchazeč č. 3 nepřiložil návrh smlouvy o dílo a uchazeč č. 6 nepředložil ani 
návrh smlouvy o dílo, ani seznam referencí. V důsledku těchto skutečností vyřadila komise 

                                                 
 



pro otevírání obálek nabídku č. 3 a nabídku č. 6 z dalšího posuzování a hodnocení nabídek. 
Zadavatel na základě tohoto stanoviska komise uchazeče Cvrček s.r.o. a uchazeče Jiří Mikl 
vyloučil z účasti v zadávacím řízení. 

Uchazeč č. 1 Děčínská investiční a.s. se z výběrového řízení omluvil a nabídku nepředložil. 

Komise konstatovala, že všechny ostatní nabídky vyhověly kontrole úplnosti a budou dále 
posuzovány a hodnoceny. 

 

Komise přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek.  
Členové komise byli obstaravatelem seznámeni s obsahem nabídek. 

Všechny předložené nabídky splňují požadavky na kvalifikaci a odbornou a technickou 
způsobilost stanovenou zadáním.  

Hodnotící komise posoudila nabídky podle §77 a shledala, že žádná z nabídek neobsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

Posuzování nabídek bylo dokončeno dne 3.6.2008 ve 11:30 hod. 

 

Komise přistoupila k hodnocení nabídek podle kriterií stanovených v oznámení 
zadávacího řízení.  
Vzhledem k tomu, že kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena, hodnotila komise 
jednotlivé nabídky podle nabídkové ceny a stanovila pořadí uchazečů, jejichž nabídky byly 
hodnoceny, takto: 

 
Pořadí uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny : 

Pořadí Nabídka č. Uchazeč 
(obchodní firma, sídlo, právní forma, IČ, DIČ) 

Nabídková cena 
včetně DPH 

1.místo 4 Pavel Trnka INTOP, Litoměřická 125/14, 405 
02   Děčín, IČ: 12759678 

1.560.627.90Kč 

2.místo 2 Petr Bělecký, Pražská 80, 400 01  Ústí nad 
Labem, IČ: 42436257   

2.198.447,- Kč 

3.místo 5 INV a.s. U Vlečky 1 , Předlice , Ústí nad Labem 
, 40001, IČ: 25024370 

2.401.520,- Kč 

 
Jako nejvýhodnější nabídku komise vyhodnotila nabídku č. 4 uchazeče Pavel Trnka INTOP a 
doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. 
 
Hodnocení nabídek bylo dokončeno dne 3.6.2008 ve 11:40 hod.  
 
V Děčíně-Boleticích dne 3.6.2008 

 
Podpisy členů komise: 

 
..................................       ………………………… 
 
...................................       …………......................... 
 
 


