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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: 

„Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko“ 
 

 

 

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

veřejných zakázek SM-11-RMM. Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 08:15 hodin 

09.03.2020, převzal celkem 5 (slovy: pět) nabídek doručených a přijatých 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 

COLAS CZ, a. s. 

Divize silničního stavitelství – oblast JIH 

Planá 85 

370 01 České Budějovice 
261 77 005 

DVOŘÁK STAVEBNÍ s. r. o. 
U Pily 666 

370 01 České Budějovice 
280 96 878 

STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4 

Jinonice, 158 00 Praha 5 
608 38 744 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

P. O. BOX 38 

390 02 Tábor 
480 35 599 

Lesostavby Třeboň a.s. 
Novohradská 226 

379 01 Třeboň 
472 39 328 
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Kontrola úplnosti nabídek 

Hodnotící komise jmenovaná usn. RMM č. 73/20 na svém prvním jednání dne 09.03.2020 

zahájila v 09.30 hodin svoji činnost volbou předsedy hodnotící komise, kterým se stal pan 

Ing. Ivan Radosta. 

Dále komise pokračovala kontrolou neporušenosti obálek předložených nabídek, tyto poté 

postupně otevírala a seřadila dle výše nabídkové ceny. 

 

Pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti: 

 Kč bez DPH 

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 3.838.536,00 

2. Lesostavby Třeboň a.s. 4.065.539,00 

3. COLAS CZ, a. s., Divize silničního stavitelství – oblast JIH 4.540.637,00 

4. STRABAG a.s., Provozní jednotka Písek 4.682.270,96 

5. DVOŘÁK STAVEBNÍ s. r. o. 4.888.888,00 

 

Hodnotící komise následně provedla kontrolu úplnosti u prvních dvou ekonomicky 

nejvýhodnějších nabídek. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

a)  krycí list nabídky 

b)  návrh smlouvy (T: 06/2020–09/2020) 

c)  nabídkovou cenu   

d)  kvalifikační předpoklady: 

- základní způsobilost – čestné prohlášení 

       - profesní způsobilost (OR, ŽL) – čestné prohlášení 

 - technické (3 zakázky obdobného charakteru – obnova a výstavba dopravní 

infrastruktury, např. parkoviště, chodníky, pozemní komunikace – po cca 

2 mil. Kč bez DPH za každou zakázku jednotlivě) 

e) seznam poddodavatelů příp. prohlášení  

      

Nabídka č. 1 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, 

P. O. BOX 38, 390 02 Tábor 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO - pozn.: součet nabídkové ceny bez DPH s DPH neodpovídá 

uvedené nabídkové ceně vč. DPH                                               

b)  návrh smlouvy – ANO - pozn.: součet nabídkové ceny bez DPH s DPH neodpovídá uvedené 

nabídkové ceně vč. DPH           

c)  nabídkovou cenu – 3.838.536,00 Kč bez DPH / 4.644.628,00 Kč vč. DPH  

d)  kvalifikační předpoklady:  

 - základní způsobilost – čestné prohlášení – ANO 

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

 - technické (3 zakázky obdobného charakteru – obnova a výstavba dopravní 

infrastruktury, např. parkoviště, chodníky, pozemní komunikace – po cca 2 mil. Kč bez DPH 

za každou zakázku jednotlivě) – ANO 

e) seznam poddodavatelů příp. prohlášení – ANO – s poddodavateli Jan Nevšímal a ELMONT 

SK s.r.o. 

Nabídka   splnila / nesplnila požadavky zadavatele. 
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Nabídka č. 2 

Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

Nabídka obsahuje:  

a)  krycí list nabídky – ANO                                                                                              

b)  návrh smlouvy – ANO 

c)  nabídkovou cenu – 4.065.539,00 Kč bez DPH / 4.919.302,00 Kč vč. DPH  

d)  kvalifikační předpoklady:  

 - základní způsobilost – čestné prohlášení – ANO 

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

 - technické (3 zakázky obdobného charakteru – obnova a výstavba dopravní 

infrastruktury, např. parkoviště, chodníky, pozemní komunikace – po cca 2 mil. Kč bez DPH 

za každou zakázku jednotlivě) – ANO 

e) seznam poddodavatelů příp. prohlášení – ANO – bez poddodavatele 

Nabídka   splnila / nesplnila   požadavky zadavatele. 

 

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

 

Hodnotící komise po bližším přezkoumání nabídky s nejnižší nabídkovou cenou (firma 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH) zjistila nesoulad v krycím 

listu nabídky a v návrhu smlouvy, tj. v obou dokumentech součet nabídkové ceny bez DPH se 

sazbou DPH 21 % neodpovídá uvedené ceně vč. DPH. Dále komise zjistila nesoulad sečtených 

cen bez DPH z jednotlivých položkových rozpočtů s uvedenou cenou bez DPH na krycím listu 

nabídky. Důvodem byl zřejmě vliv zaokrouhlování. 

 

Hodnotící komise vyzvala dne 09.03.2020 uchazeče (firma SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby JIH) ke srovnání nesouladu celkových nabídkových cen 

vč. DPH, a srovnání položkových rozpočtů při zachování nabídkové ceny bez DPH z krycího 

listu nabídky = hodnotící kritérium. 

 

Hodnotící komise ukončila své první jednání dne 09.03.2019 v 10:15 hodin. 

 

Dne 09.03.2020 na základě výzvy obdržel zadavatel od uchazeče SWIETELSKY stavební 

s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH požadované srovnání součtů. 

 

Hodnotící komise pokračovala ve svém jednání dne 09.03.2020 v 14:30 hodin.  

 

V souladu se zadávací dokumentací je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost 

nabídky – nejnižší nabídková cena. 

 

Doporučení hodnotící komise: 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s firmou SWIETELSKY stavební 

s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, P. O. BOX 38, 390 02 Tábor – IČ 480 35 599 

za nabídkovou cenu 3.838.536,00 Kč bez DPH, tj. 4.644.629,00 Kč vč. DPH. 

 

Hodnotící komise ukončila své jednání dne 09.03.2020 v 15:00 hodin. 
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V Milevsku dne 09.03.2020 

 

Podpisy členů hodnotící komise: 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící komise 

 

Podpis 

Ing. Ivan RADOSTA v. r. 

Michal HOREK v. r. 

Bc. Eva KOTRBOVÁ v. r. 

Filip STEJSKAL v. r. 

Jaroslava PROCHÁZKOVÁ v. r. 

 


