
 

  

PROTOKOL o posouzení a hodnocení nabídek 

 

Pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

 

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na 

https://zakazky.milevsko-mesto.cz/. 

 

 

ZADAVATEL:   Město Milevsko 

Sídlem:    nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

Zastoupený:  Ing. Ivan RADOSTA, starosta města 

IČ:    00249831 

 

NÁZEV ZAKÁZKY: 

„Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“ 
 

Zadavatel vyhlásil usn. RMM 131/19 ze dne 15.04.2019 zadávací řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

Hodnotící komise jmenovaná usn. RMM č. 131/19 na svém prvním jednání dne 

13.05.2019 zahájila v 09.00 hodin svoji činnost volbou předsedy hodnotící komise, kterým 

se stal pan Ing. Bc. David Lukeš.  

 

Nabídky uchazečů podlimitní veřejné zakázky byly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

podány elektronicky.  

Otevírání nabídek v elektronické podobě provedli dne 13.05.2019 v 08:16 hod. pověření 

uživatelé certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (viz příloha č. 1 tohoto protokolu – 

Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě). Hodnotící komise převzala přijaté 

nabídky k dalšímu posouzení a hodnocení. Tyto poté seřadila dle výše nabídkové ceny: 

 

Pořadí dle 

výše 

nabídkové 

ceny 

Pořadové 

číslo dle 

doručení 

nabídky 

 

Název dodavatele 

 

Kč bez DPH 

1. 4. STRABAG a.s., IČ: 60838744 4.278.073,75 

2. 6. HES stavební s.r.o., IČ: 28143213 4.427.888,60 

3. 7. ROBSTAV stavby k.s., IČ: 27430774 4.434.854,56 

4. 3. EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 4.830.438,63 

5. 5. UNIKO PÍSEK, s.r.o., IČ: 46679405 5.121.959,74 

6. 2. SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. DS JIH, 

IČ: 48035599 
5.609.701,38 

7. 1. Staler spol. s r.o., IČ: 01498240 5.927.178,80 



 

Hodnotící komise následně provedla kontrolu úplnosti u prvních dvou ekonomicky 

nejvýhodnějších nabídek. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

a)  krycí list nabídky 

b)  návrh smlouvy (T: 09/2019–10/2019) 

c)  nabídkovou cenu   

d)  kvalifikační předpoklady:  

- základní způsobilost – čestné prohlášení 

       - profesní způsobilost (ŽL, OR) – čestné prohlášení 

       - technické (5 veřejných zakázek na stavební práce obdobného charakteru-tj. 

obnova a výstavba komunikace v rozsahu cca 3 mil. Kč bez DPH za každou zakázku 

jednotlivě) 

e) Seznam poddodavatelů + podepsané závazné písemné prohlášení poddodavatele o 

budoucí spolupráci  

f) Oceněný výkaz výměr 

                                     

Nabídka č. 1 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO 

b)  návrh smlouvy (T: 09/2019–10/2019) – ANO 

c)  nabídkovou cenu: 4.278.073,75 Kč bez DPH / 5.176.469,24 Kč vč. DPH  

d)  kvalifikační předpoklady:  

 - základní způsobilost – čestné prohlášení – ANO 

       - profesní způsobilost (ŽL, OR) – čestné prohlášení – ANO 

       - technické (5 veřejných zakázek na stavební práce obdobného charakteru-tj. obnova a 

výstavba komunikace v rozsahu cca 3 mil. Kč bez DPH za každou zakázku jednotlivě) – 

ANO 

e) Seznam poddodavatelů + podepsané závazné písemné prohlášení poddodavatele o budoucí 

spolupráci – ANO – bez poddodavatele 

f) Oceněný výkaz výměr – ANO 

Nabídka splnila / nesplnila   požadavky zadavatele. 

 

Nabídka č. 2 

HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO 

b)  návrh smlouvy (T: 09/2019–10/2019) – ANO 

c)  nabídkovou cenu: 4.427.888,60 Kč bez DPH / 5.357.745,20 Kč vč. DPH  

d)  kvalifikační předpoklady:  

 - základní způsobilost – čestné prohlášení – ANO 

       - profesní způsobilost (ŽL, OR) – čestné prohlášení – ANO  

       - technické (5 veřejných zakázek na stavební práce obdobného charakteru-tj. obnova a 

výstavba komunikace v rozsahu cca 3 mil. Kč bez DPH za každou zakázku jednotlivě) – 

ANO 

e) Seznam poddodavatelů + podepsané závazné písemné prohlášení poddodavatele o budoucí 

spolupráci – ANO – bez poddodavatele 

f) Oceněný výkaz výměr – ANO 

Nabídka splnila / nesplnila   požadavky zadavatele. 



 

Hodnotící komisí bylo poté konstatováno, že prvotní kontrole nabídky vyhověly.  

 

 

V souladu se zadávací dokumentací je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost 

nabídky. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti hodnotí 100 % nejnižší nabídkovou 

cenu. 

 

Konečné pořadí hodnocených uchazečů dle výše cenových nabídek: 

                                                                                                                                  Kč bez DPH  

1. STRABAG a.s.  4.278.073,75 

2. HES stavební s.r.o. 4.427.888,60 

  

 

 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s firmou STRABAG a.s., Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – IČ 608 38 744 za nabídkovou cenu 4.278.073,75 Kč bez 

DPH, tj. 5.176.469,24 Kč vč. DPH. 

 

 

Hodnotící komise ukončila své jednání dne 13.05.2019 v 09:30 hodin. 

 

 Podpisy členů hodnotící komise: 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící komise 

 

Podpis 

Ing. Ivan RADOSTA v. r. 

Ing. Bohuslav BENEŠ v. r. 

Ing. Bc. David LUKEŠ v. r. 

Jaroslava PROCHÁZKOVÁ v. r. 

Bc. Eva KOTRBOVÁ v. r. 

     

 

Přílohy: 

• Příloha č. 1 – Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě 

• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení hodnotící komise 

 


