
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 

„Zajištění oprav a údržby el. systémů a provádění revizí v objektech MŠMT“ 
 
 
Komise převzala od zadavatele k posouzení 1 nabídku. 
 
Nabídka č. 1  
Obchodní firma Václav Kermes 
Sídlo 273 06 Libušín, Marxova 370 
Právní forma  fyzická osoba 
IČ 13777530 
DIČ CZ520223278 

 
 
Z posuzování nabídek byly vyřazeny tyto přijaté nabídky: 
 
Nabídka č. 2  
Obchodní firma Roman Barášek 
Sídlo 273 71 Kamenné Žebrovice, V Zelnišťatech 215 
Právní forma  fyzická osoba 
IČ 15380904 
DIČ 5611190563 

 
Důvod: 

Uchazeč ve své nabídce nedoložil ověřené doklady prokazující splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů. Nabídka nesplnila požadavek dle § 71 odst. 8 c), který udává, že 
nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích 
podmínkách. 
 
 
Nabídka č. 3 
Obchodní firma BELL-COM, spol. s r.o. 
Sídlo 272 01 Kladno, Průmyslová 1343 
Právní forma  společnost s ručením omezeným 
IČ 25054996 
DIČ CZ25054996 

 
Důvod: 

Uchazeč ve své nabídce nedoložil ověřené doklady prokazující splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů. Uchazeč dále nepředložil kopii pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, kterou 
prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Nabídka nesplnila 
požadavek dle § 71 odst. 8 c), který udává, že nabídka musí obsahovat všechny součásti 
požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
 
 



Nabídka č. 4 
Obchodní firma GUZMAN s.r.o. 
Sídlo Dolany 83, PSČ 273 51 
Právní forma  společnost s ručením omezeným 
IČ 27633861 
DIČ CZ27633861 

 

Důvod: 

Uchazeč ve své nabídce nedoložil ověřené doklady prokazující splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů. Uchazeč dále nepředložil kopii pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, kterou 
prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Nabídka nesplnila 
požadavek dle § 71 odst. 8 c), který udává, že nabídka musí obsahovat všechny součásti 
požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
 
 
Hodnocení nabídek 

Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. Vzhledem k tomu, že po vyloučení 
nabídek, které nesplnily podmínky zadání zbyla pouze jediná nabídka, byla tato nabídka 
uchazeče Václava Kermese, se sídlem 273 06 Libušín, Marxova 370, IČ: 13777530 
vyhodnocena jako nejvýhodnější. Uchazeč ve své nabídce předložil nabídkovou cenu, 
formulovanou jako hodinovou sazbu za provádění odborných výkonů, ve výši 181,- Kč bez 
DPH.  
Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. 
 
 
Složení komise: 
 
 

V Praze dne 31.3.2008 

Podpisy členů komise  
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