
Město Týnec nad Sázavou 

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK, POSOUZENÍ KVALIFIKACE A 

ÚPLNOSTI NABÍDEK 

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

 

1. Název zakázky: „Chrást nad Sázavou ČOV – intenzifikace na 800 EO“ 
 
  
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. Komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a komise pro hodnocení (dále jen 

„hodnotící komise“) 
 

Jméno a příjmení člena komise 

Zbyněk Peša 

Jiří Vrbata 

Václav Dubánek 

 
 
4. Seznam hodnocených nabídek: 

 

Číslo 
doručené 
nabídky 

Obchodní firma/název/ 
jméno, příjmení účastníka 

IČ/RČ/ datum 
narození účastníka 

Datum a čas podání nabídky 

1. PSN & DS a.s. 04377036 30. 9. 2019 v 8.50 hodin 

 
 

 
 
5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění 
 
Hodnocení nebylo provedeno z důvodu doručení pouze jedné nabídky. 
 

 
6. Posouzení kvalifikace a úplnosti nabídky 
 
Komise přistoupila k posouzení kvalifikace, úplnosti a splnění podmínek účasti nabídky č. 1. 
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Nabídka č. 1:   

Obchodní firma / jméno: PSN & DS a.s.  

Sídlo: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno    

Právní forma: akciová společnost    

IČ: 04377036  

           splněno / nesplněno 

Originál 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.  

splněno 

Akceptace zadávacích podmínek – čestné prohlášení splněno 

Oceněný položkový rozpočet splněno 

Harmonogram prací splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  5 960 960,00 Kč 

DPH 1 251 801,60 Kč 

Cena s DPH 7 212 761,60 Kč 

CD – rozpočet splněno 

Účastník nepodal více nabídek nebo nepodal nabídku společně s dalšími 
účastníky. 

splněno 

  
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. 
 

7. Posouzení mimořádně nízké ceny 
Komise u posuzované 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. 
 
8. Závěrečné rozhodnutí komise a doporučení k uzavření Smlouvy o dílo 
Komise rozhodla, že doporučí zadavateli uzavřít Smlouvu s uchazečem č. 1 PSN & DS a.s. se sídlem 

Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 04377036, který splnil všechny požadavky uvedené 

v zadávací dokumentaci. 
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9. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise: 

 

jméno a příjmení podpis 

Zbyněk Peša  

Jiří Vrbata  

Václav Dubánek  

 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 30. 9. 2019 
 
Zapsala: Martina Höhnová 
 
 
 
10. Předání zprávy o hodnocení nabídek zadavateli 

 

Zpráva byla předána zadavateli dne 30. 9. 2019 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Mgr. Martin Kadrnožka 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele 

 
 
 
 
 

 
 
 


