
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 

 
Výběrové řízení: na stavební dozor 
Název projektu:  „Cesta od renesance k baroku“ 
Zadavatel:   město Moravská Třebová, nám. TGM 29,  571 01 
Způsob zadání:  veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie (tj. veřejné zakázky 

jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200.000 Kč a 
zároveň nedosahuje 800.000 Kč) na poskytnutí služeb, zadávanou 
jako zadávací řízení nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Přílohou č. 11 
Příručky pro žadatele a příjemce – Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek (verze č. 8.0, účinnost: 26.10.2009) a předpisem Ministerstva 
pro místní rozvoj: „Závazné postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-
2013“ a dle směrnice Rady města č.11/2010 o zadávání veřejných 
zakázek 

 
 
1. Údaje o složení komise  
Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 20.12.2010 pod č.j. 130/R/201210 
jmenovala komisi pro výběrové řízení na stavební dozor projektu „Cesta od renesance k 
baroku“. 
Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zúčastnili tito členové výběrové 
komise:  
- JUDr. Miloš Izák 
- RNDr. Josef Ošťádal 
- Eva Štěpařová 
 
2. Přehled podaných nabídek  
- OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto  
- Ing. Josef Marek, U stadionu 78, 568 02  Svitavy 
- SMS s.r.o., Palackého 11, 571 01 Moravská Třebová  
- BETA – PROJEKT spol. s r.o., Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy 
Oslovená firma Ing. Jan Král, Lázeňská 824/57, 568 02 Svitavy nabídku nepodala. 
 
3. Výsledek posouzení nabídek  
Při podrobné kontrole nabídek komise pro posouzení a hodnocení zjistila, že všechny 
podané nabídky splnily podmínky soutěže a budou dále hodnoceny a posuzovány dle 
výběrových kritérií.  
 
4. Seznam nabídek navržených k vy řazení ze sout ěže 
Nejsou 
 
5. Seznam hodnocených nabídek  
- OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto  
- Ing. Josef Marek, U stadionu 78, 568 02  Svitavy 
- SMS s.r.o., Palackého 11, 571 01 Moravská Třebová  
- BETA – PROJEKT spol. s r.o., Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy 
 
6. Popis hodnocení jednotlivých nabídek v četně odůvodn ění 
Nabídky jsou hodnoceny dle kritéria stanoveného v podmínkách soutěže. Tímto kritériem 
byla nejnižší nabídková cena. 
 



 
• Nabídková cena včetně DPH                                                100 % 
 

 
 
Vyhodnocení nabídek:  
 

Celkové 
pořadí Název firmy Cena v č. DPH 
1. Ing. Josef Marek          148 000,00 K č  

2. SMS, s.r.o.          192 984,00 Kč  

3. OPTIMA s.r.o.          203 040,00 Kč  

4. BETA - projekt, s.r.o.          244 800,00 Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


