
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 

 
Výběrové řízení: na veřejnou zakázku 
Název projektu:  „Hlasovací a konferenční systém“ 
Zadavatel:   Město Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka č.o. 29,  571 01 
Způsob zadání:  dle Směrnice Rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu č. 4/2011 
 
1. Údaje o složení komise  
Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 19.09.2011 pod č. 811/R/190911 
jmenovala komisi pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Hlasovací a konferenční systém“ 
Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zúčastnili tito členové výběrové 
komise:  
- JUDr. Miloš Izák 
- Ing. Stanislav Zemánek 
- Ing. Miloš Mička 
- Ing. Marek Němec 
- Ing. Pavel Šafařík 
 
2. Přehled obeslaných firem a forma elektronického výb ěrového řízení  
- otevřené výběrové řízení, tj. oslovení všech dodavatelů, zaregistrovaných v příslušném 

elektronickém systému 
- výběrové řízení v elektronické podobě s následnou elektronickou aukcí 
 
3. Přehled podaných nabídek  
- Ladislav Ministr, Pardubice 
- Zdeněk Němec - BitEST, Kutná Hora 
 

4. Výsledek posouzení nabídek  
Z uvedených předkladatelů splnila podmínky soutěže firma: 
- Zdeněk Němec - BitEST, Kutná Hora 
 
5. Seznam nabídek navržených k vy řazení ze sout ěže 
Z důvodu podání neúplné nabídky je vyřazena firma: 
- Ladislav Ministr, Pardubice 
 
6. Seznam hodnocených nabídek  
- Zdeněk Němec - BitEST, Kutná Hora 
 
7. Popis hodnocení jednotlivých nabídek v četně odůvodn ění 
Nabídky jsou hodnoceny dle kritéria stanoveného v podmínkách soutěže. Tímto kritériem 
byla nejnižší nabídková cena. 
- Celková nabídková cena díla s vyčíslením DPH                             100 % 
 
Vyhodnocení nabídek:  
 

Celkové 
pořadí Název firmy Cena v č. DPH za měsíc 
1. Zdeněk Němec - BitEST, Kutná Hora  304.608 Kč 
   
   

 



Rada města Moravská Třebová, na svém jednání, dne 17.10.2011 pod č. 868/R/171011, 
schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Zdeněk Němec - 
BitEST, Kutná Hora, se sídlem Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora, IČ: 16536673, na 
Hlasovací a konferenční systém, s podmínkou schválení příslušné úpravy rozpočtu města. 
Zastupitelstva města  Moravská Třebová, na svém jednání, dne 24.10.2011, pod č. 
239/Z/241011, schválilo Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2011 rozpočtu města. 


