
Nabídka 

uchazeče 

evidovaná 

pod č.:

Pořadí 

uchazečů 

dle 

nabídkové 

ceny:

Název, sídlo, IČ IČ

Nabídková 

cena vč. 

DPH

8.2.1 - 

Nabídková 

cena vč. DPH 

/Počet bodů

8.3.1 - Vhodnost 

navržených metod 

(1-50 bodů)

8.3.2.Kvalita 

navrženého postupu 

při řešení (1-40 

bodů)

8.3.3 -  Systém řízení 

projektu a komunikace se 

zadavatelem ( 1-10 bodů)

8.3.1 - Vhodnost navržených metod (1-

50 bodů)

8.3.2.Kvalita navrženého postupu 

při řešení (1-40 bodů)

8.3.3 -  Systém řízení 

projektu a komunikace 

se zadavatelem ( 1-10 

bodů)

8.3.1 - 

Vhodnost 

navržených 

metod (1-50 

bodů)

8.3.2.Kvalita 

navrženého 

postupu při 

řešení (1-40 

bodů)

8.3.3 -  Systém 

řízení projektu a 

komunikace se 

zadavatelem ( 1-

10 bodů)

8.2.2 - Kvalita 

navrhovaného 

řešení/Počet 

bodů

Body 

celkem

Celkové 

pořadí - dle 

8.2.1 a 

8.2.2

1. 1.

EUROVISION, a.s. 

Veveří 2581-102, 

616 00 Brno

27691845 2,70% 100

Podrobně popsán 

postup realizace -od 

podání žádosti o 

dotaci, výběrových 

řízení i realizaci 

projektu

ošetřeno vnitřní 

kontrolou, 

pravidelným 

reportingem, 

průběžným 

jednáním se 

zadavatelem

Elektronicky i osobní 

schůzky, - dle požadavku 

zadavatele bude tým k 

dispozici i mimo běžnou 

pracovní dobu - tzn. večer či 

o víkendu. Na schůzku se 

dostaví do 24 hodin.

Chybí přípravná fáze – komunikace s 

projektantem ČOV. Chybí vyčíslení 

nákladů dle fází projektu. Literatura: 

zákonné normy (7), odborná literatura 

(1). Chybí vyčíslení nákladů projektu.

Popsány výstupy projektu – 

pracovní, formální, reálné, 

hodnotící. Postup řešení zakázky – 

5 etap – přípravná fáze projektu, 

příprava projektové žádosti, 

hodnocení žádosti, výběrová řízení 

na dodavatele a TDI, realizace a její 

monitoring.  Podrobně popsaný 

postup řešení zakázky. Chybí 

harmonogram.

Podrobný popis systému 

řízení projektu včetně 

popisu projektového 

týmu. Chybějící el. 

portál.

43 35 8 86 186 1

4. 2.

OLIVIUS, s.r.o. 

Hornická 2252/6, 

356 01  Sokolov

28040872 3,03% 89

Podrobně popsán 

postup realizace -od 

podání žádosti o 

dotaci, výběrových 

řízení i realizaci 

projektu

systém monitoringu, 

obsahuje návrh 

postupu realizace

Elektronicky i osobní 

schůzky, průběžný 

monitoring, změny projektu 

atd.

Literární zdroje nejplnější. Vyčíslení 

nákladů. Nemají vyčíslení nákladů dle 

fází projektu. Chybně uveden zákon o 

veřejných zakázkách v neúčinném znění 

(zákon č.40/2004). Metodologie řešení 

je teoreticky obsáhlá, ale příliš obecná.

Chybí prakticky využitelné výstupy 

a logická provázanost jednotlivých 

kroků.

Příliš obecné a 

nekonkrétní stanovení 

způsobu komunikace, 

chybí aktivní přístup 

uchazeče. Chybějící el. 

portál.

40 30 6 76 165 2

2. 3.

CAUTOR PROJECTS-

ADVISING, a.s. 

Havlíčkova 1682/15, 

110 00  Praha 1

27146171 3,57% 76

Podrobně popsán 

postup realizace -od 

podání žádosti o 

dotaci, výběrových 

řízení i realizaci 

projektu

ošetřeno vnitřní 

kontrolou, závazek 

předat žádost o 

dotaci 2-3 týdny 

před ukončením 

termínu příjmu

Elektronicky i osobní 

schůzky, průběžný 

monitoring, změny projektu 

atd.

Prakticky popsané postupy (např. jediný 

zmiňuje Naturu 2000). Chybí vyčíslení 

nákladů dle fází projektu. Chybí 

literatura.

Příliš stručné. Bez uvedení 

konkrétních praktických kroků 

jednotlivých etap.

Příliš obecné. Chybějící 

el. portál.
33 35 8 76 152 4

3. 4.

Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám.  

Československé 

armády 37, 551 01  

Jaroměř

27504514 4,23% 64

Přiložena 

Metodologie řešení 

veřejné zakázky - 

podrobně 

zpracovaný postup

podrobně 

propracovaný 

postup vč. zpětné 

vazby

Elektronicky i osobní 

schůzky, průběžný 

monitoring, změny projektu 

atd. podrobný 

harmonogram

Dobře připravené, kompletní, praktické. 

Dostatečná literatura. Výborně 

zpracovaná metodologie. Chybí vyčíslení 

nákladů dle fází projektu.

Podrobně propracovaný postup 

včetně zpětné vazby zadavateli, 

výborně popsaný praktický princip 

realizace zakázky.

Webové rozhraní ke 

komunikaci – klientská 

zóna.

45 40 10 95 159 3

8. 5.

Asistenční centrum, 

a.s. Sportovní 3302, 

434 01  Most

63144883 4,60% 59

obsahuje návrh 

systému při zadávání 

zakázek, ale ne při 

vlastní realizaci

není specifikován 

rozsah osobního 

kontaktu se 

zadavatelem

hmg není konkrétní, a 

navržena komunikativnost 

se zadavatelem není pružná

Jediní popsali přesně přesně podklady k 

žádosti o dotaci. Obsahuje návrh 

systému při zadávání zakázek, ale ne při 

vlastní realizaci. Chybí vyčíslení nákladů 

dle fází projektu.

Harmonogram není konkrétní a je 

nedostatečně popsána zpětná 

vazba k zadavateli.

Chybí el.portál. 30 30 8 68 127 7

7. 6.

grantEX, s.r.o., 

Tržiště 366/13, 118 

00  Praha 1

29147832 5,99% 45

Přiložen podrobně 

zpracovaný postup 

celé zakázky - věcně, 

se znalostí oboru, 

legislativy, 

konstrukce rozpočtu 

- nákladů, 

Metodologie řízení 

projektu

konkrétně 

projektový tým, 

projektový manažer, 

specialisté na 

výběrová řízení, 

právníci

Podrobně zpracován 

systém komunikace - se 

zadavatelem, uvnitř týmu i s 

externími spolupracovníky 

(právníci atd.) Komunikace 

se zadavatelem pravidelně i 

operativně

Zdroje jsou kvalitně zpracované. Jako 

jediní rozepsali vyčíslení nákladů na 

jednotlivé fáze projektů. Metodologie – 

metodika řízení projektu a monitorovací 

a kontrolní procesy.

Popsány výstupy projektu – 

pracovní, formální, reálné, 

hodnotící. Postup řešení zakázky – 

5 etap – přípravná fáze projektu, 

příprava projektové žádosti, 

hodnocení žádosti, výběrová řízení 

na dodavatele a TDI, realizace a její 

monitoring monitoring.  Podrobně 

popsaný postup řešení zakázky. 

Vložený harmonogram bez časové 

osy.

Podrobný popis systému 

řízení projektu včetně 

popisu projektového 

týmu. Chybí el. portál.

50 40 8 98 143 5

9. 7.

Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba. 

A.s. Nábřežní 4, 150 

56  Praha 5 - 

Smíchov

47116901 6,67% 40

Podrobně zpracován 

Návrh postupu při 

řešení realizace 

předmětu zakázky, 

věcně, se znalostí 

oboru, legislativy, 

výběrových řízení

konkrétní projektový 

tým, znalost všech 

jednotlivých kroků - 

poradenství, 

výběrová řízení

Podrobně zpracován 

systém komunikace -

elektronicky i osobně.  

Jednání se zástupci SFŽP, s 

projektantem, zhotovitelem

Prakticky popsané zdroje.   Metodologie 

– metodika řízení projektu a 

monitorovací a kontrolní procesy. Není 

vyčíslení zdrojů dle fází projektu.

Kvalitně popsán navržený způsob 

řešení, nicméně v porovnání s 

nabídkou GrantEX, např. chybí 

podrobnější metodologie 

navrženého postupu.

Chybějící el. portál. 45 35 8 88 128 6

1) Nejsou zařazeny nabídky uchazečů - č. 5, č. 6, č. 10 - nesplnily kriterium, uvedení nabídkové ceny - viz komentář k tabulce č. I.

Celkové pořadí

Obec Středokluky: "Dotační poradenství - rekonstrukce ČOV" - Veřejná zakázka malého rozsahu

Hodnocení obce Středokluky Bodové hodnocení
II - Hodnocení dle bodu 8.2.2 Kvalita navrhovaného řešení - příprava návrhu 

projektu
Hodnocení externího poradce


