
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 

 
Výběrové řízení: na veřejnou zakázku 
Název projektu:  „Stavební a interiérové úpravy prostor sekretariátu starosty města 

Moravské Třebové“ 
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. 11/2010 
 
1. Údaje o složení komise  
Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 14.02.2011 pod č. 243/R/140211 
jmenovala komisi pro výběrové řízení na na veřejnou zakázku „Stavební a interiérové úpravy 
prostor sekretariátu starosty města Moravské Třebové“ 
Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zúčastnili tito členové výběrové 
komise:  
- JUDr. Miloš Izák 
- Václav Žáček 
- Eva Štěpařová 
- Ing. Pavel Šafařík 
- Ing. Miloš Mička 
 
2. Přehled podaných nabídek  
- Lachman interier design, s.r.o., Prostějov 
- AMBRA – GROUP s.r.o., Sviadnov 
- MVC s.r.o., Svitavy 
 

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  
- Lachman interier design, s.r.o., Prostějov 
- AMBRA – GROUP s.r.o., Sviadnov 
- MVC s.r.o., 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. 
- Celková nabídková cena díla s vyčíslením DPH                             100 % 
 
Vyhodnocení nabídek:  
 

Celkové 
pořadí Název firmy Cena v č. DPH za měsíc 
1. MVC s.r.o., Praha  692.419 Kč 
2. Lachman interier design, s.r.o., Prostějov 737.188 Kč 
3. AMBRA – GROUP s.r.o., Sviadnov  785.170 Kč 

 



Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 08.03.2011 pod č. 313/R/080311, 
schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou MVC s.r.o., se sídlem 
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha, IČ: 25277120, na Stavební a interiérové úpravy prostor 
sekretariátu starosty města Moravské Třebové. 
Uzavření smlouvy je podmíněno splněním závazků firmy MVC s.r.o. vyplývajících ze smlouvy 
o dílo č.  INV 35/2010, Vybavení zázemí zimního stadionu v Moravské Třebové. 


