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PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 

k veřejné zakázce na dodávky 
„Dotační poradenství – rekonstrukce ČOV“ (dále jen „Zakázka“) 

 
Název:  Obec Středokluky 
se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky,  
IČ:  00241695, 
zastoupená Bc. Jaroslavem Paznochtem, starostou 
(dále jen „Zadavatel“) 
 
 
Jednání komise hodnotící komise, bylo zahájeno na Obecním úřadu Středokluky, 4. září 2015 
v 10:00.  
Tomuto jednání předcházelo setkání komise pro otevírání obálek dne 26. srpna 2015 v 10:00 hodin. 
 
Přítomni: 
 
Předseda komise: Mgr. Lenka Gutová, MBA 
Členové komise: Mgr. Lubor Šída, Bc. Jaroslav Paznocht 
 
 
1. Průběh otevírání obálek: 
Nejprve komise přistoupila k otevírání jednotlivých nabídek podaných k Zakázce. Do konce lhůty pro 
podání nabídek bylo přijato 10 (slovy deset) nabídek, dále uvedených uchazečů. 
 
K otevírání obálek s nabídkami bylo přistoupeno v  pořadí, v jakém byly doručeny. Kontrolováno bylo, 
zda nabídky splňují požadavky zadavatele dle výzvy k podání nabídek. Dále uvedené údaje slouží jako 
seznam přijatých nabídek. 
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Nabídka č. 1. Obchodní firma nebo název: Eurovision, a.s. 

    
Sídlo, místo podnikání: Veveří 102, Brno 

    

    
Právní forma: akciová společnost 

    

    
IČ: 27691845 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena 

Nabídková cena bez DPH 2,23 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 2,70 % 

Bodové hodnocení cena 100 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 43 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 35 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

8 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 86 

Celkový počet bodů 186 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 2. Obchodní firma nebo název: CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. 

    
Sídlo, místo podnikání: Havlíčkova 1682/15, Praha 1 

    

   
Právní forma: akciová společnost 

    

    
IČ: 27146171 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

     
Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 2,95 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 3,57 % 

Bodové hodnocení cena 76 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 33 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 35 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

8 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 76 

Celkový počet bodů 152 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 3. Obchodní firma nebo název: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 

    
Sídlo, místo podnikání: nám. Československé armády 37, Jaroměř 

    

    
Právní forma: spol. s r.o. 

    

    
IČ: 27504514 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  
 

Nabídková cena bez DPH 
3,5 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 4,24 % 

Bodové hodnocení cena 64 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 45 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 40 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

10 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 95 

Celkový počet bodů 159 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 4. Obchodní firma nebo název: OLIVIUS s.r.o. 

    
Sídlo, místo podnikání: Hornická 2252/6, Sokolov 

    

    
Právní forma: spol. s r.o. 

    

    
 IČ: 28040872 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne   
  

 

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 2,5 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 3,03 % 

Bodové hodnocení cena 89 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 40 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 30 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

6 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 76 

Celkový počet bodů 152 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 5. Obchodní firma nebo název: Ing. Josef Vítek - PIK 

    
Sídlo, místo podnikání: Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy 

    

    
Právní forma: fyzická osoba 

    

    
IČ: 47000465 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH X 

Výše DPH 
x 

Nabídková cena včetně DPH X 

Bodové hodnocení cena x 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem Nehodnoceno 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem Nehodnoceno 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

Nehodnoceno 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ Nehodnoceno 

Celkový počet bodů Nehodnoceno 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídková cena uváděna jako pevná - nikoli v %. Není dle zadávacích podmínek. 
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Nabídka č. 6. Obchodní firma nebo název: EC Consulting a.s. 

    
Sídlo, místo podnikání: Na Nivách 956/2, Praha 4 

    

    
Právní forma: akciová společnost 

    

    
IČ: 27963306 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 4,5 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 5,45% 

Bodové hodnocení cena 50 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem Nehodnoceno 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem Nehodnoceno 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

Nehodnoceno 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ Nehodnoceno 

Celkový počet bodů 50 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Jsou přiloženy 2 smlouvy: Smlouva příkazní na 3,5% na dot. management a smlouva o dílo - 1% na 
zpracování žádosti o dotaci. Není dle zadávacích podmínek. 
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Nabídka č. 7. Obchodní firma nebo název: grantEX s.r.o. 

    
 Sídlo, místo podnikání: Tržiště 366/13, Praha 1 – Malá Strana 

    

    
Právní forma: spol. s r.o. 

    

    
IČ: 29147832 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 4,95 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 5,99 % 

Bodové hodnocení cena 45 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 50 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 40 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

8 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 98 

Celkový počet bodů 143 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 8. Obchodní firma nebo název: Asistenční centrum, a.s. 

    
Sídlo, místo podnikání: Sportovní 3302, Most 

    

    
Právní forma: akciová společnost 

    

    
IČ: 63144883 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

 
ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 3,8 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 4,6 % 

Bodové hodnocení cena 59 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 30 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 30 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

8 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 68 

Celkový počet bodů 127 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 9. Obchodní firma nebo název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

    
Sídlo, místo podnikání: Nábřežní 4, Praha 5 

    

    
Právní forma: akciová společnost 

    

    
IČ: 47116901 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 5,5 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 6,67 % 

Bodové hodnocení cena 40 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem 45 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem 35 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

8 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ 88 

Celkový počet bodů 128 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.  
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Nabídka č. 10. Obchodní firma nebo název: EU Via, a.s. 

    
Sídlo, místo podnikání: Na Buďánkami II 1841/17, Praha 5 - Smíchov 

    

    
Právní forma: akciová společnost 

    

    
IČ: 28244117 

    

    
Nabídka zpracována 
v požadované formě a jazyce: 

ano ne 

    

    Návrh smlouvy je podepsán 
osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče: 

ano ne     

    Nabídka obsahuje všechny 
součásti dle výzvy k podání 
nabídek: 

ano ne     

    
Nabídka vyhověla požadavkům 
zadavatele: 

ano ne 

    

Nabídková cena 

Nabídková cena  

Nabídková cena bez DPH 3,93 % 

Výše DPH 21 % 

Nabídková cena včetně DPH 4,76 %  

Bodové hodnocení cena 57 

Kvalita navrhovaného řešení 

Vhodnost a 
smysluplnost 
navržených metod 

Body celkem Nehodnoceno 

Kvalita navrženého 
postupu při řešení 

Body celkem Nehodnoceno 

Systém řízení projektu a komunikace se 
zadavatelem (8.3.3.) 

Nehodnoceno 

Celkem „Kvalita navrhovaného řešení“ Nehodnoceno 

Celkový počet bodů x 

 
Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne 
Odůvodnění: 
Nabídková cena uváděna jako pevná a současně v %. Částka v Kč je stanovena jako pevná, 
nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Nabídka zmatečná a není v souladu se zadávací dokumentací.  
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Posouzení nabídek 
Následně komise provedla posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise po posouzení kvalifikace všech uchazečů 
konstatuje, že 7 uchazečů splnilo podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem.  
 
Hodnotící komise u nabídek porovnávala jejich obsah se zadávacími podmínkami a posuzovala, zda 
nabídky splňují stanovené požadavky na: 

- předmět veřejné zakázky,  
- dobu a místo plnění veřejné zakázky, délku záruky, 
- další požadavky na obsah nabídky 
- obchodní podmínky a platební podmínky, 
- zpracování nabídkové ceny.  

 
2. Hodnocení nabídek: 
Po posouzení nabídek hodnotící komise přistoupila k vlastnímu hodnocení nabídek. Jak bylo uvedeno 
ve výzvě k podání nabídky, jsou kritérii nejnižší cena s váhou 50 % (max. 100 bodů – cena je vztažená 
k nejlevnější nabídce) a Kvalita navrhovaného řešení s váhou 50 % (max. 100 bodů), která se dále dělí 
na „Vhodnost a smysluplnost navržených metod“ (max. 50 bodů), Kvalita navrženého postupu při 
řešení (max. 40 bodů) a Systém řízení projektu a komunikace se zadavatelem (max. 10 bodů).  
Uchazeči, kteří splnili kvalifikační požadavky, předložili následující nabídku: 
 

Pořadové 
číslo 

Uchazeč Body - 
cena 

Body – 
navrhované 

řešení 

Celkový 
počet bodů 

Pořadí dle 
počtu bodů 

1. Eurovision, a.s. 100 86 186 1 

2. 
CAUTOR PROJECTS & 

ADVISING a.s. 
76 76 152 4 

3. 
Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o. 
64 95 159 3 

4. OLIVIUS s.r.o. 89 76 165 2 

5. Ing. Josef Vítek - PIK Vyřazena 

6. EC Consulting a.s. Vyřazena 

7. grantEX s.r.o. 45 98 143 5 

8. 
Asistenční centrum, 

a.s. 
59 68 128 7 

9. 
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. 
40 88 128 6 

10. EU Via, a.s. Vyřazena 

 
Jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka uchazeče EUROVISION, a.s., který získal nejvíce bodů dle 
hodnotících kritérií. 
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3. Závěr: 
Komise na základě shora uvedeného doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem EUROVISON, a.s. 
 
V Středoklukách dne 4. září 2015 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Gutová, MBA (předseda) Mgr. Lubomír Šída Bc. Jaroslav Paznocht 
 


