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PROTOKOL  
O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZE DNE 16.6.2010 

„Oprava povrchu ulice Pod Viaduktem“ 

 
 
Složení komise pro otevírání obálek : 

� Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy MěÚ Svitavy 

� Radek Dirr - pracovník MěÚ Svitavy 

� Ing. Marek Krejčí – OSVČ, poradce 
 
  
 Dne 1.6. 2010 bylo zahájena veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) „Oprava povrchu ulice Pod Viaduktem“ rozesláním výzvy k podání 
nabídky 3 zájemcům. Text výzvy byl také tímto dnem zveřejněn na úřední desce zadavatele. 
   
     Zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 8 zájemců (viz. příloha č. 1 – Seznam předané zadávací 

dokumentace).  
 
   Ve  lhůtě pro podání nabídky,  tj. do 16. 6. 2010 do 1130 hodin, odevzdalo obálky s nabídkou                  

7 uchazečů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci (viz. příloha č. 2 - Seznam přijatých nabídek).  
 

 Komise otevírala obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly odevzdávány. Komise zkontrolovala 
úplnost nabídky, tedy zda  

a) nabídka je zpracována v českém jazyku, 
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a  
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v podmínkách zadávacího 

řízení. tj. v tomto případě kromě výše uvedeného : 
 
• Dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
• Harmonogram výstavby 
• Položkový rozpočet 
• Prohlášení uchazeče dle bodu 10. b) zadávací dokumentace 

 
přičemž komise pro otevírání obálek prověřila pouze přítomnost těchto dokumentů v nabídce, nikoliv 

jejich  pravost, event. stáří – tímto bude pověřena hodnotící komise v rámci posouzení kvalifikace. 
 

 Do protokolu bylo zapsáno  obchodní jméno uchazeče, právní forma, sídlo uchazeče, IČ a DIČ a 
uveden závěr kontroly úplnosti nabídky. Komise rozhodla, že součástí otevření obálek nebude zapsání 
informace o celkové nabídkové ceně. 

 
 
 Výsledek otevírání obálek 

 
1.  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628, DIČ CZ25317628 

Nabídka byla doručena dne 15.6.2010 v 9.30 hodin poštou. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou. Nabídka 
neobsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci – uchazeč 
nepředložil přehled průměrného ročního počtu vlastních zaměstnanců dodavatele, podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru, požadovaný jako součást technických kvalifikačních předpokladů. Komise 
vyřazuje uchazeče z dalšího posuzování. 
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2. COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Polička, Střítežská 271, 572 01 Polička,                     
IČ 26177005, DIČ CZ26177005. 
Nabídka byla doručena dne 16.6. 2010 v 9.15 hodin osobně. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou.  Nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě a v zadávací dokumentaci.  
 

 3. SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, kontaktní adresa záv. Čechy východ, T.G.Masaryka 985, 
570 01 Litomyšl, IČ 26271303, DIČ CZ26271303, 
Nabídka byla doručena dne 16.6. 2010 v 9.37 hodin osobně. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou.  Nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě a v zadávací dokumentaci – prokázáno 
certifikátem systému cetifikovaných dodavatelů a dalšímí doklady. 

 
4. EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 

Nabídka byla doručena dne 16.6.2010 v 9.56 hodin osobně. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou.  Nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě a v zadávací dokumentaci.  

 
5.  ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory, IČ 25842234, DIČ CZ25842234 

Nabídka byla doručena dne 16.6. 2010 v 10.00 hodin osobně. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou.  Nabídka 
neobsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě a v zadávací dokumentaci - uchazeč 
nepředložil Prohlášení uchazeče dle bodu 10. b) zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou za 
něj či jeho jménem jednat (uchazečem přiložené prohlášení není podepsáno). Komise vyřazuje uchazeče 
z dalšího posuzování. 
 

6. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, o.z. Ostrava, oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24 
Šumperk, IČ 60838744, DIČ CZ60838744 
Nabídka byla doručena dne 16.6. 2010 v 10.25 hodin osobně. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou.  Nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě a v zadávací dokumentaci.  
 

7. AKVAMONT spol. s r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ 15035221,  DIČ CZ15035221 
Nabídka byla doručena dne 16.6. 2010 v 11.13 hodin osobně. 

Nabídka je zpracována v českém jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou.  Nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem ve výzvě a v zadávací dokumentaci. 

 
 
 Ve Svitavách dne 16.6.2010 

 
 
 Ing. Miroslav Doseděl  .............................................................. 

 

 Radek Dirr   .............................................................. 

 

 Ing. Marek Krejčí  .............................................................. 
 
 
 Přílohy :   Seznam předané zadávací dokumentace 

Seznam přijatých nabídek 


