
Identifikační údaje zadavatele:
Název:       Obec Všestudy
Sídlo:       Všestudy 40,

431 11 Všestudy
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:       Jana Holoubková, starostka
IČ: 00673332

Název veřejné zakázky: Obnova místní komunikace ve Všestudech – 
p.p.č.10/1, k. ú. Všestudy

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Otevírání, posouzení a hodnocení obálek se uskutečnilo dne 17. 7.  2017 v 17:01 hodin na 
obecním úřadě ve Všestudech.

Přítomní členové hodnotící komise:

1. předseda komise (jméno, příjmení):       Zdeněk Řehoř
2. člen komise (jméno, příjmení):    Helena Pištěková
3. člen komise (jméno, příjmení):    Jana Holoubková  

Hodnotící komise převzala od zadavatele seznam podaných nabídek, celkem 3 (slovy tři) 
nabídky, které byly podány ve lhůtě pro podávání nabídek. Hodnotící komise převzala 
nabídky v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Po provedení kontroly konstatovala a 
zaprotokolovala následující údaje.

Datum odeslání žádosti o zaslání nabídky: 4. 7. 2017
Konečné datum předkládání nabídek: 17. 7. 2017, 17.00 hodin

Seznam obdržených nabídek:



Pořadové 
číslo 
doručení

Obchodní jméno 
a sídlo účastníka

Časový údaj o předání 
nabídky

Způsob doručení nabídky
Datum Hodina

1

EKOSTAVBY 
Louny, s.r.o.

Václava Majera 573
440 01  Louny
IČO: 10442481

17. 7. 2017, 9.10 osobně

2

HERKUL, a.s.
Obrnice  228,

435 01  Obrnice
IČO: 25004638

17. 7. 2017, 15.10 osobně

3

Jiří Kejř – Podnik 
stavebních a zemních 

prací, s.r.o.
Všestudy 19

431 11 Jirkov
IČO: 27315347

17. 7. 2017, 16.45 osobně

Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

Sídlo
Václava Majera 573

440 01  Louny

IČ 10442481
DIČ CZ10442481

Nabídková cena v členění bez DPH
DPH 
vč. DPH (Kč)

529.279,50
111.146,81
640.417,31

Nabídka č. 2

Obchodní firma nebo název
HERKUL, a.s.

Sídlo Obrnice  228,
435 01  Obrnice

IČ 25004638



DIČ CZ25004638

Nabídková cena v členění bez DPH
DPH 
vč. DPH (Kč)

450.526,52
94.610,57
545.137,09

Nabídka č. 3

Obchodní firma nebo název
Jiří Kejř – Podnik stavebních a 

zemních prací, s.r.o.

Sídlo Všestudy 19
431 11 Jirkov

IČ 27315347
DIČ CZ27315347

Nabídková cena v členění bez DPH
DPH 
vč. DPH (Kč)

490.908,--
103.091,--
593.999,-- 

Seznam účastníků, které zadavatel vyzval k doplnění/objasnění nabídky (včetně vzniklých 
nedostatků a jejich vypořádání):

NABÍDKA Č. FIRMA NEDOSTATKY VYPOŘÁDÁNÍ

--- --- --- ---
--- --- --- ---

Seznam vyřazených nabídek:

NABÍDKA Č. FIRMA ZDŮVODNĚNÍ VYŘAZENÍ

--- --- ---

--- --- ---

Nabídky uvedené v následující tabulce odpovídaly zadání a postoupily k dalšímu hodnocení. 
Jednotliví členové komise vyhodnotili tyto nabídky. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena celkem v Kč s DPH.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že hodnotící komise seřadí nabídky podle výše jejich 
nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší a tím získá výsledné pořadí nabídek. V případě rovnosti 
nabídkových cen bude jako vítězná stanovena nabídka uchazeče, který podal svou nabídku dříve.



Firma

IČ Cena v Kč s 
DPH 

Kritérium 
hodnocení  -

Nejnižší 
nabídková 

cena/pořadí
HERKUL, a.s.
Obrnice  228,

435 01  Obrnice
25004638 545.137,09 1.

Jiří Kejř – Podnik stavebních a 
zemních prací, s.r.o.

Všestudy 19
431 11 Jirkov

27315347 593.999,-- 
2.

EKOSTAVBY Louny, s.r.o.
Václava Majera 573

440 01  Louny
10442481 640.417,31 3.

Vítězem se stal účastník: HERKUL, a.s., Obrnice  228, 435 01  Obrnice, IČO: 25004638

Složení komise s podpisy všech členů: 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM PODPIS

předseda komise
Zdeněk Řehoř

17. 7. 2017

člen komise
Helena Pištěková

17. 7. 2017

člen komise1
Jana Holoubková

17. 7. 2017

1 Tabulku v případě vícečlenné komise rozšiřte.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE

NÁZEV PROJEKTU: OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE VŠESTUDECH

NÁZEV VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
      VE VŠESTUDECH – P.P.Č.10/1, K. Ú. VŠESTUDY

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádných z níže uvedených 
skutečností:

 na zpracování vítězné nabídky se podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního 
orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího či kontrolního orgánu 
zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na zadání předmětného výběrového řízení;

 zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení je s vítězným účastníkem ve 
sdružení; 

 zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení je poddodavatelem vítězného 
účastníka.



Dále prohlašuji, že jsem se zdržel jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést ke střetu zájmu při 
zadávání a realizaci zakázek a to zejména v okamžiku tvorby zadávací dokumentace, při hodnocení 
nabídek, při podpisu smlouvy. Tzn., že z rodinných důvodů, důvodů citových vazeb (osoba blízká 
dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), z důvodů hospodářského zájmu (ekonomicky 
propojené subjekty tj. partnerský nebo propojený podnik dle Definice malého a středního podniku 
vymezené v příloze č. 1 Nařízení komise (ES) č. 651/2014), nebo z důvodu jiného společného 
zájmu nebyl ohrožen nestranný a objektivní výkon činnosti zadavatele při zadávání zakázek.

Podpis osoby oprávněné2 jednat za zadavatele, kterým je vyjádřen souhlas s výsledkem 
hodnocení a provedeno rozhodnutí o výběru dodavatele:

Jméno a příjmení Datum Podpis

Jana Holoubková 17. 7. 2017

2 Osoba oprávněná dle výpisu z OR či jiné obdobné evidence, v případě fyzické osoby je oprávněna tato 
fyzická osoba. V ostatních případech je k jednání oprávněna osoba dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.


