
PROTOKOL 
z jednání hodnotící komise v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

„VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n.L. – Stavební úpravy EPCHO“                  
Sepsaný dne 22.8.2008 při posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „VÚ, 
DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n.L. – Stavební úpravy EPCHO , Vítězství 70, Děčín 

XXXII 

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

Miroslav Vorel 

Jaroslav Šindler 

Petr Cimpl 

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 5 nabídek. 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma /název / jméno, 
příjmení dodavatele1 

IČO dodavatele Datum 
podání 
nabídky 

Čas 
podání 
nabídky

1 Pavel Trnka – INTOP 

Litoměřická 125/14, Děčín 3 , 40501 

 

12759678 15.8.2008 11:25 

2 Ing. Zdeněk JEŠETA - ALBA Děčín, 
Thunská 1810/7b. Děčín 6, 40502  
 

10409921 15.8.2008 13:35 

3 Jiří Bezdička  
Ve Vilách 6 , Děčín I  
 

13460862 20.8.2008 8:00 

4 SVS – DC s.r.o. 
Jezdecká 32,  Děčín 3,  40503 

27286509 20.8..2008 11:25 

5 Jiří Švagerka – REKONT 

Sofijská 2 , Děčín VI, 40502 

11442361 21.8.2008 13:20 

 

 

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

požadavků zadávací dokumentace.  

Komise pro otevírání obálek konstatovala, že nabídka č. 2 uchazeče Ing. Zdeněk JEŠETA - 
ALBA Děčín, nabídka č. 3 uchazeče Jiří Bezdička, nabídka č. 4 uchazeče  SVS – DC s.r.o. a 
nabídka č. 5 uchazeče Jiří Švagerka - REKONT nedodaly všechny požadované dokumenty. 
Uchazeč č. 3 splnil pouze 6 z 19 požadavků (nepředložil ani smlouvu o dílo) a uchazeč č. 3 
nepředložil harmonogram prací a nedodržel lhůtu pro zhotovení díla, uchazeč č. 4 nepředložil 
smlouvu ani žádné z požadovaných prohlášení a uchazeč č. 5 nepředložil reference ani 

                                                 
 



většinu požadovaných prohlášení. V důsledku těchto skutečností vyřadila komise pro 
otevírání obálek nabídku č. 2, nabídku č. 3, nabídku č. 4 a nabídku č. 5 z dalšího posuzování a 
hodnocení nabídek. Zadavatel na základě tohoto stanoviska komise uchazeče Ing. Zdeněk 
JEŠETA - ALBA Děčín, uchazeče Jiří Bezdička, uchazeče SVS – DC s.r.o. a uchazeče  Jiří 
Švagerka – REKONT vyloučil z účasti v zadávacím řízení. 

Komise konstatovala, že kontrole úplnosti vyhověla pouze jedna nabídka a tato bude dále 
posuzována. 

 

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

Komise konstatovala, že jediná předložená nabídka splnila požadavky dané zadávací 
dokumentací.  

Komise posoudila ekonomickou vhodnost nabídky č. 1 uchazeče Pavel Trnka – INTOP. 

Posuzovaná nabídka byla komisí vyhodnocena jako vhodná a komise doporučuje zadavateli 
uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. 
 
Hodnocení nabídek bylo dokončeno dne 22.8.2008 v 11:30 hod.  
 
V Děčíně-Boleticích dne 22.8.2008 

 
 
 

Podpisy členů komise: 
 

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


