
 
 

 

PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

(dále jen „Protokol“) 
 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

 

„Obec Javorník – víceúčelové sportovní hřiště“ 
 

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Zadavatel 

Název:  Obec Javorník 
Sídlo:  Javorník 26, 568 02 Svitavy 
Zastoupen:  Mgr. Zdeňkem Bouškou, starostou obce 
IČ:  00579556 
DIČ:  CZ00579556 

 

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ: 25597001 
DIČ: CZ25597001 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100 

Kontaktní osoba:  Mgr. Alena Vykoukalová 
Telefon:  +420 731 193 869, +420 515 917 652 
Kontaktní e-mail:  vykoukalova@grantika.cz 
 
 
 

file:///T:/VR/02_Vyberova_rizeni_2014_2020/ZVZ/OP16_0152_P01_Javorník_stavební%20práce/08_Posouzení_a_hodnocení_nabídek/05_Posouzení_a_%20hodnocení/OtOb%20a%20HK%20zvlášť/vykoukalova@grantika.cz


 

2 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

Název/Obchodní firma:: Obec Javorník 
Sídlo: Javorník 26, 568 02 Svitavy 
IČ: 00579556 

II. Název projektu 

„Víceúčelové sportovní hřiště“ 

III. Předmět zakázky 

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, 
jejichž hlavním účelem je stavba víceúčelové hrací plochy s povrchem z umělé trávy s křemičitým 
vsypem včetně nového oplocení, sportovního vybavení a přístupové zpevněné plochy. 

IV. Vyhlášení zakázky 

Datum odeslání výzvy uchazečům: 31. 5. 2016 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 1. 6. 2016 

Konečné datum předkládání nabídek:   15. 6. 2016 v 10:00 hodin 

 

V. Seznam obdržených nabídek 

Ve stanovené lhůtě, tj. do 15. 6. 2016 do 10:00 hodin, na adresu sídla osoby zastupující zadavatele 
byly doručeny následující nabídky: 

P. č. 
nabídky 

Obchodní firma uchazeče IČ 
Datum 

doručení 
Čas 

doručení 
Způsob 

doručení 

1.  
EVT Stavby s.r.o. 
V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy 

25260766 13. 6. 2016 9:30 poštou 

2.  
Stavební sdružení Boštík s.r.o. 
Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 

25936484 14. 6. 2016 9:47 poštou 

3.  
HIKELE stavební firma s.r.o. 
Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy 

26006111 15. 6. 2016 8:30 osobně 

4.  
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 

25274104 15. 6. 2016 8:53 osobně 

Po skončení lhůty pro podání nabídek zadavatel neobdržel již žádnou další nabídku.  

VI. Hodnotící komise 

Dne 16. 6. 2016 v 14:00 hodin se v sídle zadavatele sešla zadavatelem ustanovená 5 členná 
hodnotící komise (dále jen „komise“) pověřená zadavatelem posouzením splnění kvalifikace 
uchazečů a posouzením a hodnocením nabídek, o kterých komise pro otevírání obálek na svém 
jednání dne 15. 6. 2016 konstatovala, že splňují náležitosti stanovené zadavatelem a budou dále 
posuzovány a hodnoceny, z hlediska jejich souladu s požadavky stanovenými zadavatelem.  
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Komise se sešla v tomto složení: 

 

 

 

 

VII. Posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazečů 

V souladu s ustanovením čl. IV zadávací dokumentace komise posoudila splnění kvalifikace 
v nabídkách uchazečů následovně:  

Pořadové číslo nabídky 1 

Obchodní firma  EVT Stavby s.r.o. 

Základní kvalifikační předpoklady prokázal  

Profesní kvalifikační předpoklady  prokázal  

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit zakázku 

doložil  

 

V návaznosti na své závěry učiněné v rámci posouzení prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů se komise jednomyslně shodla na tom, že uchazeč prokázal splnění kvalifikačních 
předpokladů požadovaných zadavatelem v plném rozsahu. 

 

Pořadové číslo nabídky 2 

Obchodní firma  Stavební sdružení Boštík s.r.o. 

Základní kvalifikační předpoklady prokázal  

Profesní kvalifikační předpoklady  prokázal  

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit zakázku 

doložil  

 

V návaznosti na své závěry učiněné v rámci posouzení prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů se komise jednomyslně shodla na tom, že uchazeč prokázal splnění kvalifikačních 
předpokladů požadovaných zadavatelem v plném rozsahu. 

 

Pořadové číslo nabídky 3 

Obchodní firma  HIKELE stavební firma s.r.o. 

Základní kvalifikační předpoklady prokázal  

Profesní kvalifikační předpoklady  prokázal  

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit zakázku 

doložil  

 

Jméno, příjmení 
Mgr. Zdeněk Bouška 

Miroslav Obr 

Daniel Císař 

Vladimír Čechal 

Ing.Tomáš Kolkop 
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V návaznosti na své závěry učiněné v rámci posouzení prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů se komise jednomyslně shodla na tom, že uchazeč prokázal splnění kvalifikačních 
předpokladů požadovaných zadavatelem v plném rozsahu. 

 

Pořadové číslo nabídky 4 

Obchodní firma  SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 

Základní kvalifikační předpoklady prokázal  

Profesní kvalifikační předpoklady  prokázal  

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit zakázku 

doložil  

 

V návaznosti na své závěry učiněné v rámci posouzení prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů se komise jednomyslně shodla na tom, že uchazeč prokázal splnění kvalifikačních 
předpokladů požadovaných zadavatelem v plném rozsahu. 

 

VIII. Posouzení nabídek 

V návaznosti na závěry učiněné po provedení posouzení prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů komise dále posuzovala nabídku z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem 
v zadávací dokumentaci.  

 

Pořadové číslo nabídky 1 

Obchodní firma  EVT Stavby s.r.o. 

Na základě provedeného posouzení nabídky uchazeče se komise jednomyslně usnesla na tom, že 
uchazeč splnil v plném rozsahu veškeré požadavky stanovené zadavatelem a jeho nabídka 
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

 

Pořadové číslo nabídky 2 

Obchodní firma  Stavební sdružení Boštík s.r.o. 

Na základě provedeného posouzení nabídky uchazeče se komise jednomyslně usnesla na tom, že 
uchazeč splnil v plném rozsahu veškeré požadavky stanovené zadavatelem a jeho nabídka 
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

 

Pořadové číslo nabídky 3 

Obchodní firma  HIKELE stavební firma s.r.o. 

Na základě provedeného posouzení nabídky uchazeče se komise jednomyslně usnesla na tom, že 
uchazeč splnil v plném rozsahu veškeré požadavky stanovené zadavatelem a jeho nabídka 
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

 

Pořadové číslo nabídky 4 

Obchodní firma  SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 
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Na základě provedeného posouzení nabídky uchazeče se komise jednomyslně usnesla na tom, že 
uchazeč splnil v plném rozsahu veškeré požadavky stanovené zadavatelem a jeho nabídka 
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  
 

IX. Hodnocení nabídek a jeho výsledek 

Podané nabídky měly být hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

Pro hodnocení byla rozhodující celková nabídková cena v Kč včetně DPH. 

Komise provedla hodnocení, stanovila dle výše uvedeného pořadí uchazečů a výsledek je uveden 
v následující tabulce: 
 

Pořadí 
nabídek 

Uchazeč 
Nabídková cena 

uchazeče v Kč včetně 
DPH 

Pořadové 
číslo nabídky 

1.  EVT Stavby s.r.o. 2 540 879 Kč včetně DPH 1 

2.  HIKELE stavební firma s.r.o. 2 697 843 Kč včetně DPH 3 

3.  Stavební sdružení Boštík s.r.o. 2 761 488 Kč včetně DPH 2 

4.  SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 2 812 747 Kč včetně DPH 4 

 
Vzhledem k výše uvedenému komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnější 
nabídky, přidělení zakázky a uzavření smlouvy s:  
 

uchazečem:    EVT Stavby s.r.o. 
sídlem:   V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy 
IČ:    25260766 
nabídka s poř. č.:  1 
s nabídkovou cenou: 2 540 879 Kč včetně DPH 

 

X. Ukončení jednání a prohlášení komise 

 Jednání komise bylo ukončeno a o posouzení a hodnocení nabídek byl vyhotoven tento protokol.  
 
Níže podepsaní členové komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé 

a že s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
V Javorníku dne 16. 6. 2016 
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XI. Seznam příloh: 

Prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti. 
 

Mgr. Zdeněk Bouška  

Miroslav Obr  

Daniel Císař  

Vladimír Čechal  

Ing.Tomáš Kolkop  
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XII. Rozhodnutí a čestné prohlášení zadavatele 

V návaznosti na závěry učiněné komisí v rámci provedeného posouzení kvalifikace, posouzení 
a hodnocení nabídek zadavatel  r o z h o d l  o  výběru nabídky jako nejvhodnější, přidělení zakázky 
a uzavření smlouvy s:  

uchazečem:    EVT Stavby s.r.o. 
sídlem:   V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy 
IČ:    25260766 
nabídka s poř. č.:  1 
s nabídkovou cenou: 2 540 879 Kč včetně DPH 

 
 
 
Níže podepsaný zadavatel, tímto prohlašuje, že si není vědom žádných z níže uvedených skutečností: 

 na zpracování vítězné nabídky se podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu 
zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení; 

 zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, není s vítězným uchazečem ve 
sdružení;  

 zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, není subdodavatelem vítězného 
uchazeče. 

Dále zadavatel prohlašuje, že se zdržel jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést ke střetu zájmu při 
zadávání a realizaci zakázek a to zejména v okamžiku tvorby zadávací dokumentace, při hodnocení 
nabídek, při podpisu smlouvy. Tzn., že z rodinných důvodů, důvodů citových vazeb (osoba blízká dle § 
22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), z důvodů hospodářského zájmu (ekonomicky propojené 
subjekty tj. partnerský nebo propojený podnik dle Definice malého a středního podniku vymezené v 
příloze č. 1 Nařízení komise (ES) č. 651/2014), nebo z důvodu jiného společenského zájmu nebyl 
ohrožen nestranný a objektivní výkon činnosti zadavatele při zadávání zakázek. 

 
 
V Javorníku dne 17. 6. 2016 
 
Za zadavatele – Obec Javorník 
 
 
 
    
……………………………… 
Mgr. Zdeněk Bouška 
starosta obce 
  

  


