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PROTOKOL  

O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ A HODNOCEN Í NABÍDEK   

„Dodatečné práce v konstrukci vozovky v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova  
a Švabinského ve Svitavách“ 

ZE DNE 23.4.2010 
 
 
 
 Komise na svém zasedání zvolila předsedu a místopředsedu komise. Všichni členové komise se 
seznámili s identifikačními údaji uchazeče, který předal nabídky a poté podepsali prohlášení o nepodjatosti.  
 
Složení hodnotící komise: 

 Předseda komise :   Ing. Lubomír Bačovský 
 Místopředseda komise :  Libor Zelinka  
 Členové komise :  Ing. Leoš Říha 
     JUDr. Miloš Vízdal 
      
       
      

Z jednání komise se omluvili  p. Pavel Čížek a p. Antonín Nádvorník. Komise v počtu čtyř členů je 
usnášeníschopná, protože jsou přítomny právě dvě třetiny členů.   
      

Jednání byl dále přítomen Ing. Marek Krejčí (osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení), který 
provedl zápis z jednání.   
  

Dne 19.4.2010 vyzval zadavatel, město Svitavy,  T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČ 00277444, tři 
uchazeče k podání nabídky do zadávacího řízení „Dodatečné práce v konstrukci vozovky v ul. Chelčického, 
Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách“.  

 
Vyzváni byli :  
 

• EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 
• AKVAMONT spol. s r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ 15035221,  DIČ CZ15035221 
• AKVASTAV SVITAVY s.r.o.,  Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy, IČ 64826911, DIČ 

CZ64826911 
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) s předpokládanou hodnotou plnění 2,5 mil. Kč bez DPH. Toto 
zadávací řízení navazuje na předchozí zadávací řízení „Oprava povrchů v ul. Chelčického, Mánesova, 
Alešova a Švabinského ve Svitavách“. Důvodem dodatečných prací jsou nevyhovující výsledky rázových 
zatěžovacích zkoušek podloží v úrovni projektem navržené  zemní pláně a na odkryté zemní pláni, které 
provedla Silniční laboratoř Litomyšl při zahájení prací na původní zakázce. Dodatečné práce předpokládají 
provedení opatření na zlepšení únosnosti stávající pláně a současně řeší novou vhodnější skladbu 
jednotlivých vrstev komunikace.   

V termínu pro podání nabídky, tj. 23.4.2010 do 12.00 hodin, odevzdal svou nabídku pouze jeden ze tří 
vyzvaných uchazečů - EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ 
CZ25260766. Uchazeči AKVAMONT spol. s r.o. a AKVASTAV SVITAVY s.r.o. se písemně omluvili. 
  
   

Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace uchazeče a úplnosti nabídky podle požadavků 
zadavatele, zveřejněných ve výzvě k podání nabídky.  
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Uchazeč (dodavatel) byl povinen prokázat a předložit následující : 
 
- splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně, jako je uvedeno v § 53 odst. (1), písm. a) až j)  

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, způsobem, uvedeným v § 62 odst. (2) tohoto zákona 
(čestné prohlášení). Prohlášení bude datováno po datu přijetí této výzvy a podepsáno osobou oprávněnou 
za uchazeče jednat. 

 
Požadovaná skladba nabídky : 

Krycí list nabídky 
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje 
zadavatele,  základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním a spojení na 
ně), nejvýše přípustná nabídková cena v požadovaném členění. Krycí list bude datován a opatřen podpisem 
osoby oprávněné za uchazeče jednat. 

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.  

Podepsaný návrh smlouvy 
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Smluvní podmínky navržené 
vyzvanými uchazeči budou v souladu s podmínkami, navrženými v předchozím zadávacím řízení „Oprava 
povrchů v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách“. 

Položkový rozpočet 
Oceněný výkaz výměr, který uchazeč obdržel společně s výzvou.  

 

Výsledek posouzení kvalifikace uchazeče a úplnosti nabídky  : 

Uchazeč EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 splnil 
kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, nabídka je úplná. 

 

Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena výše nabídkové ceny. Protože nabídku předložil pouze 
jediný uchazeč, komise neprovedla hodnocení nabídky, ale posoudila pouze přiměřenost nabídkové ceny 
vzhledem nabídnutému plnění a k předpokládané ceně zakázky. 

Uchazeč EVT Stavby s.r.o. nabídl cenu 1.943.399 Kč bez DPH (2.332.079 Kč včetně DPH). 
 

Komise konstatuje, že nabídnutá cena je nižší, než předpokládaná hodnota zakázky a odpovídá tak 
požadovanému objemu dodatečných prací. Komise doporučuje zadavateli nabídku uchazeče EVT Stavby 
s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 přijmout a uzavřít s ním příslušnou 
smlouvu o dílo. 

 
 
Ve Svitavách dne 23.4.2010 za hodnotící komisi 
 
 

Ing. Lubomír Bačovský   .......................................................................... 

 Libor Zelinka    .......................................................................... 

 Ing. Leoš Říha    .......................................................................... 

 JUDr. Miloš Vízdal   ..........................................................................  

 


