
 1 

P r o t o k o l 
z otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky, 
konané dne 2. srpna 2013 od 08:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu ve 
Velké Bíteši na akci „Vým ěna krytiny na SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká 
Bíteš“. 
 
Komise ve složení : 
1. Ing. Ladislav Rada 
2. Ing. Pavel Bednář 
3. Vnislav Kuda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veřejná zakázka : Výměna krytiny na SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká Bíteš  
Zadavatel : Město Velká Bíteš,  Masarykovo nám. 87,  595 01 Velká Bíteš 
Podání nabídek : do 2. srpna 2013 do 08:00 hodin  
Způsob výzvy : dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Město Velká Bíteš, jako zadavatel veřejné zakázky obeslalo výzvou k podání 
nabídky ze dne 25.07.2013 následující 4 zájemce:  
1. Jiří Dofek, Kerendov 487, 664 44 Ořechov 
2. Jiří Vrábel, Růžová 146, 595 01 Velká Bíteš 
3. Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 
4. Vladimír Žák, Masarykovo náměstí 134, 595 01  
 

Výzva k podání nabídky byla rovněž zveřejněna po celou zadávací dobu na webových 
stránkách města Velká Bíteš www.velkabites.cz.  

Od těchto oslovených uchazečů byla zadavateli ve stanoveném termínu doručena 1 
obálka s nabídkou. Byla provedena kontrola neporušenosti obálky. Při kontrole 
nebyly shledány žádné závady, obálka byla řádně označena a byla přijata.  

Zájemci měli k dispozici zadávací dokumentaci – písemnou výzvu s podmínkami, 
krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu 
smlouvy o dílo.  

Komise přistoupila k otevření obálky s nabídkou. Po otevření bylo kontrolováno, zda 
je nabídky obsahově kompletní a je v souladu s podmínkami zadavatele. Přečteny 
byly požadované údaje z nabídky a tyto zapsány do protokolu.  

 
Otevírání obálek s nabídkami : 
 
Nabídka č. 1) 
Jiří Dofek, Kerendov 487, 664 44 Ořechov  
IČ: 628 76 635 
Celková nabídková cena: 319.427,00 Kč bez DPH 
                                          386.506,70 Kč včetně DPH 
 
 
Posouzení a hodnocení nabídek :    
Komise po otevření obálky s nabídkou konstatovala, že nabídka vyhověla kontrole 
úplnosti, obsahovala požadované údaje, a proto nebyla doporučena nabídka 
k vyřazení a byla předmětem hodnocení. 

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.  
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Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny. Protože byla podána pouze 
jedna cenová nabídka není třeba stanovovat pořadí nabídek, neboť tato cenová 
nabídka je automaticky na prvním pořadí hodnocení. 

Předpokládaná (rozpočtovaná) cena předmětu díla je 389.953 Kč bez DPH. 
Nabídková cena uchazeče ve výši 319.427 Kč bez DPH činí 82 % z předpokládané 
ceny. Úspora 18 % oproti rozpočtu je dostatečná a dává důvod vybrat uchazeče Jiřího 
Dofka k plnění díla a zadat mu realizaci veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením nákladů za kompletní provedení stavebních prací při podmínkách daných 
zadávací dokumentací zadavatele.  

 
 
Závěr: 
Komise doporučuje zadavateli vybrat k plnění veřejné zakázky „Vým ěna krytiny na 
SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká Bíteš“ uchazeče – Jiřího Dofka, Kerendov 
487, 664 44 Ořechov 
 
 
Ing. Ladislav Rada  …………………………………………………………………… 
 
 
Ing. Pavel Bednář ……………………………………………………………………… 
 
 
Vnislav Kuda …...……………………………………………………………………… 
 
 


