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PROTOKOL z otevírání obálek s nabídkami, kontrola jejich úplnosti a provedení 

vyhodnocení  

 

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. 
 

 

 

ZADAVATEL:   Město Milevsko 

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

Zastoupený:  Ing. Ivan RADOSTA, starosta města 

IČ:    00249831 

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY: 

Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v 

Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ 

 

 

Zadavatel vyhlásil výběrové řízení na VZMR v souladu s vnitřním předpisem města o zadávání 

veřejných zakázek SM-11-RMM. V souladu se zadávací dokumentací, byly zadavatelem 

podány tři doplňující informace k veřejné zakázce. Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. 

do 10:00 hodin 17.02.2020, převzal celkem 3 (slovy: tři) nabídky doručené a přijaté k výše 

uvedené zakázce od těchto níže uvedených uchazečů 

 

Uchazeči, jejichž nabídka byla v rámci výzvy k předložení nabídky doručena a přijata 

 

JMÉNO UCHAZEČE 

 

ADRESA 

 

IČ 

1. Česká spořitelna, a.s. 
Alšovo náměstí 178 

397 01 Písek 
452 44 782 

2. ČSOB a. s. 
Radlická 333/150 

150 57 Praha 5 
000 01 350 

3. Komerční banka a. s. 
Na Příkopě 33 čp. 969 

114 07 Praha 1 
453 17 054 

 

 

Kontrola úplnosti nabídek 

Hodnotící komise jmenovaná usn. RMM č. 20/20 na svém prvním jednání dne 17.02.2020 

zahájila v 13:00 hodin svoji činnost volbou předsedy hodnotící komise, kterým se stala 

Ing. Hana Jánová. 

Dále komise pokračovala kontrolou neporušenosti obálek předložených nabídek, tyto postupně 

otevírala a kontrolovala úplnost nabídek dle zadávací dokumentace. 
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Nabídka musí obsahovat: 

a)  krycí list nabídky 

b)  návrh úvěrové smlouvy 

c)  nabídkovou cenu   

d)  kvalifikační předpoklady – bankovní licence 

                                                       

Nabídka č. 1 

Česká spořitelna, a.s., Alšovo náměstí 178, 397 01 Písek 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO                                                                                              

b)  návrh úvěrové smlouvy – ANO 

c)  nabídkovou cenu: 1.109.902,77 Kč bez DPH / 1.109.902,77 Kč vč. DPH  

d)  kvalifikační předpoklady – bankovní licence – ANO 

Nabídka   splnila / nesplnila   požadavky zadavatele. 

 

Nabídka č. 2 

ČSOB a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO                                                                                              

b)  návrh úvěrové smlouvy – ANO 

c)  nabídkovou cenu: 932.318,33 Kč bez DPH / 932.318,33 Kč vč. DPH 

d)  kvalifikační předpoklady – bankovní licence – ANO 

Nabídka   splnila / nesplnila   požadavky zadavatele. 

 

Nabídka č. 3 

Komerční banka a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO                                                                                              

b)  návrh úvěrové smlouvy – ANO 

c)  nabídkovou cenu: 1.137.650,35 Kč bez DPH / 1.137.650,35 Kč vč. DPH  

d)  kvalifikační předpoklady – bankovní licence – ANO 

Nabídka   splnila / nesplnila požadavky zadavatele. 

 

 

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

 

 

V souladu se zadávací dokumentací je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost 

nabídky – nejnižší nabídková cena. 

 

 

Pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti: 

          Kč bez DPH 

1. ČSOB a.s. 932.318,33 

2. Česká spořitelna, a.s.                1.109.902,77 

3. Komerční banka 1.137.650,35 
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Doporučení hodnotící komise 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít úvěrovou smlouvu se společností ČSOB a.s., 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 – IČ 000 01 350 za nabídkovou cenu 932.318,33 Kč 

bez DPH, tj. 932.318,33 Kč vč. DPH. 

       

V Milevsku dne 17.02.2020 

 

Podpisy členů hodnotící komise: 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící komise 

 

Podpis 

Ing. Ivan RADOSTA v. r.  

Ing. Bohuslav BENEŠ v. r. 

Ing. Jaroslav MÁCHA  v. r. 

Ing. Hana JÁNOVÁ v. r. 

Bc. Eva KOTRBOVÁ v. r. 

 


