
Město Týnec nad Sázavou 

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ KVALIFIKACE  

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

 

1. Název zakázky: „Rybník Pecerady – odbahnění, stavební úpravy“ 
 
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 22.01.2020 v tomto 

složení: 
 

Jméno a příjmení člena komise 

Pavel Korec 

František Kašpárek 

Mgr. Martina Havránková 

 
 
4. Komise přistoupila k posouzení kvalifikace a úplnosti nabídky 
 
K posouzení kvalifikace komise převzala 8 (slovy osm) nabídek. 

 
Nabídka č. 1:   

Obchodní firma / jméno: Stavby rybníků s.r.o.  

Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim    

Právní forma: společnost s ručením omezeným    

IČ: 02951746 

 

           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 
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Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  3 490 000,00 Kč 

DPH 732 900,00 Kč 

Cena s DPH 4 222 900,00 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací 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. 
 
 
Nabídka č. 2:   

Obchodní firma / jméno: AGROM-KJ, s.r.o.  

Sídlo: U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice    

Právní forma: společnost s ručením omezeným    

IČ: 25174495     

           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  1 852 137,35 Kč 

DPH 388 948,84 Kč 

Cena s DPH 2 241 086,19 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací splněno 
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Účastník nepodal více nabídek nebo nepodal nabídku společně s dalšími 
účastníky. 

splněno 

  
Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 2 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
 
Nabídka č. 3:   

Obchodní firma / jméno: GREENMAN s.r.o.  

Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8- Karlín     

Právní forma: společnost s ručením omezeným    

IČ: 24193259   
           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  1 981 999,00 Kč 

DPH 416 220,00 Kč 

Cena s DPH 2 398 219,00 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací splněno 

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

splněno 

 
Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 3 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
 
Nabídka č. 4:   

Obchodní firma / jméno: NOWASTAV akciová společnost  

Sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3    

Právní forma: akciová společnost    

IČ: 00565679  
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           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  2 470 000,00 Kč 

DPH 518 700,00 Kč 

Cena s DPH 2 988 700,00 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací splněno 

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

splněno 

 
Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 4 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
 
Nabídka č. 5:   

Obchodní firma / jméno: AQUEKO, spol. s r.o.  

Sídlo: Lavičky čp. 122, 294 01 Velké Meziříčí  

Právní forma: společnost s ručením omezeným    

IČ: 45476691  
           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 
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Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  2 120 000,00 Kč 

DPH 445 200,00 Kč 

Cena s DPH 2 565 200,00 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací splněno 

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

splněno 

 
Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 5 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
Nabídka č. 6:   

Obchodní firma / jméno: GROVE STAV s.r.o.  

Sídlo: Mrač 47, 257 21 Mrač  

Právní forma: společnost s ručením omezeným    

IČ: 01476041 

           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  3 148 879,40 Kč 

DPH 661 264,68 Kč 

Cena s DPH 3 810 144,08 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací nesplněno 

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

splněno 
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Komise posoudila všechny náležitosti nabídky a shledala následující nedostatky. 

Popis nedostatků:  
V krycím listu nabídky je uvedena osoba oprávněná jednat za účastníka Stanislav Hájek. Krycí list 
nabídky je podepsán Stanislavem Hájkem. V doloženém výpisu z obchodního rejstříku je uveden jako 
statutární orgán, jednatel Jana Skálová. Všechny ostatní dokumenty nabídky jsou podepsány 
jednatelem Jana Skálová.  
 
Na doručeném CD je návrh Smlouvy o dílo a oceněný soupis prací ve formátu obrázku. Zadavatel 
požadoval formát word a excel 
 

Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 6 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
NESPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
Komise konstatuje, že uvedené nedostatky jsou pouze formálního charakteru. Při hodnocení se cenová 
nabídka účastníka č. 6 umístila na 7. místě. S ohledem na tuto skutečnost komise konstatuje, že 
nebude požadovat doplnění. 
 
Nabídka č. 7:   

Obchodní firma / jméno: Jaroslav Žaba  

Sídlo: Pecerady 69, 257 41 Týnec nad Sázavou     

Právní forma: podnikající fyzická osoba   

IČ: 86934431   

  
           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  1 928 283,94 Kč 

DPH 404 939,62 Kč 

Cena s DPH 2 333 223,56 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací splněno 

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

splněno 
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Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 7 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
Nabídka č. 8:   

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

Sídlo: Hlinky 505/118, 603 00 Brno Pisárky    

Právní forma: akciová společnost    

IČ: 04377036   

  
           splněno / nesplněno 

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 výkaz výměr/položkový rozpočet splněno 

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou splněno 

Nabídka nerozebíratelně spojena splněno 

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu splněno 

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku splněno 

Cena bez DPH  2 909 706,27 Kč 

DPH 611 038,32 Kč 

Cena s DPH 3 520 744,59 Kč 

CD – návrh Smlouvy o dílo, oceněný soupis prací nesplněno 

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

splněno 

 
Komise posoudila všechny náležitosti nabídky a shledala následující nedostatky. 

Popis nedostatků:  
Doručené CD neobsahuje návrh Smlouvy o dílo a oceněný soupis prací. 
 
Závěr hodnocení hodnotící komise: 
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 8 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník 
NESPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 
Komise konstatuje, že uvedené nedostatky jsou pouze formálního charakteru. Při hodnocení se cenová 
nabídka účastníka č. 8 umístila na 6. místě. S ohledem na tuto skutečnost komise konstatuje, že 
nebude požadovat doplnění. 
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5. Seznam uchazečů, kteří základní a profesní kvalifikaci prokázali 

 

Pořadí 
doručené 
nabídky 

Účastník (obchodní 
firma/jméno) 

Sídlo/místo podnikání IČ 

1. Stavby rybníků s.r.o. Nerudova 34, 258 01 Vlašim  02951746 

2. AGROM-KJ, s.r.o.  
U Sirkárny 250/1, 370 01 České 
Budějovice  

25174495 

3. GREENMAN s.r.o.  
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8- 
Karlín 

24193259 

4. 
NOWASTAV akciová 
společnost 

Malešická 49, 130 00 Praha 3  00565679 

5. AQUEKO, spol. s r.o. 
Lavičky čp. 122, 294 01 Velké 
Meziříčí 

45476691 

6. GROVE STAV s.r.o. č.p. 47, 257 21 Mrač 01476041 

7. Jaroslav Žaba 
Pecerady 69, 257 41 Týnec nad 
Sázavou 

86934431 

8. 
PSN & DS a.s. 

 

Hlinky 505/118, 603 00 Brno 
Pisárky 

04377036 

 
6. Seznam účastníků, kteří základní a profesní kvalifikaci neprokázali 

Všichni účastníci základní a profesní kvalifikaci prokázali. 
 
7. Posouzení mimořádně nízké ceny 
Komise u žádné z hodnocených nabídek 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. 
 
Podpisy členů komise: 
 

jméno a příjmení podpis 

Pavel Korec  

František Kašpárek  

Mgr. Martina Havránková  

 
V Týnci nad Sázavou dne 22.01.2020 
 
Zapsala: Denisa Vrbická 


