
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

KANCELÁŘ STAROSTY

PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK A O POSOUZENÍ KVALIFIKACE A 

ÚPLNOSTI
zakázka malého rozsahu na dodávku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Název zakázky: „Karkulčin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků II.“

2. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele Město Týnec nad Sázavou
Sídlo zadavatele K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 
zadavatele

Mgr. Martin Kadrnožka

3. Hodnocení kvalifikace provedla hodnotící komise na svém jednání dne 11. 6. 2018 v tomto 
složení:

Jméno a příjmení člena komise

Ing. Bedřich Pešan
Mgr. Martin Kadrnožka
Pavel Korec

4. Posouzení kvalifikace a úplnosti nabídky
K posouzení kvalifikace komise převzala 1 (slovy jednu) nabídku.

Nabídka č. 1:

Obchodní firma / jméno: SARAHS associates s.r.o.
Sídlo: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 032 73 661

splněno / nesplněno

Originál nabídky splněno

Obsah nabídky splněno

Krycí list nabídky opatřen všemi náležitostmi splněno

Základní způsobilost – čestné prohlášení splněno

Profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského 
rejstříku, Živnostenský list, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů apod. 
(prostá kopie)

splněno

Technická kvalifikace
Seznam 3 referenčních zakázek za posledních 5 let a min. 1 osvědčení 
objednatele

splněno

Akceptace zadávacích podmínek – čestné prohlášení splněno

Oceněný položkový rozpočet splněno
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Obchodní podmínky – návrh smlouvy obsahující veškeré požadované údaje:

a) identifikační údaje účastníka veřejné zakázky, 

b) cena za dílo,

c) datum 

d) jméno osoby, která návrh Smlouvy o dílo podepisuje

e) podpis oprávněné osoby, která může jednat jménem či za účastníka

splněno

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno

Prohlášení o počtu listů splněno

CD – smlouva (word), rozpočet (excel), celá nabídka (pdf) splněno

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno

Cena bez DPH v Kč 805 000,00

DPH v Kč 169 050,00

Cena s DPH v Kč 974 050,00

Závěr hodnocení hodnotící komise:
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 1 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

5. Seznam uchazečů, kteří kvalifikaci prokázali

Pořadí 
doručené
nabídky

Uchazeč (obchodní 
firma/jméno)

Sídlo/místo podnikání IČ

1. SARAHS associates s.r.o. M. Kudeříkové 1575, 256 01 
Benešov

032 73 661

6. Posouzení mimořádně nízké ceny
Komise u nabídky neshledala mimořádně nízkou cenu a zároveň konstatuje, že je možné tuto akci 
realizovat v řádné kvalitě a péčí se splněním všech technických požadavků za nabídnutou cenu a tato 
cena je vzhledem k době plnění reálná.

7. Závěrečné rozhodnutí komise a doporučení k zadání zakázky
Komise doporučuje zadavateli zadat zakázku účastníkovi č. 1, který splnil všechny požadavky uvedené 

v zadávací dokumentaci.

Podpisy členů komise:

jméno a příjmení podpis

Ing. Bedřich Pešan

Mgr. Martin Kadrnožka

Pavel Korec

V Týnci nad Sázavou dne 11. 6. 2018




