
 
 

1 

 

PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK V RÁMCI 

PRŮZKUMU TRHU 

dle směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Květnice 

Dostavba veřejného osvětlení na pozemcích par.č. 560/1 a 562/1 k.ú. Květnice 

OTEVÍRÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK 

Administrátor průzkumu trhu přijal ve stanovené lhůtě celkem 5 cenových nabídek. Cenové 

nabídkami byly doručeny elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve výzvě.  

Nabídka č. 1 

Název / obchodní firma / jméno 

a příjmení dodavatele 
JPBS s.r.o. 

Sídlo Holečkova 789/49, 15000 Praha 5 

IČO 26756684 

Nabídková cena v Kč bez DPH Nesprávně podaná nabídka - bez uvedení ceny 

Nabídka č. 2 

Název / obchodní firma / jméno 

a příjmení dodavatele 
KONEKTA s.r.o. 

Sídlo Hlavní 215, 25082 Tuklaty 

IČO 49901753 

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 794 140,- Kč 

Nabídka č. 3 

Název / obchodní firma / jméno 

a příjmení dodavatele 
REALDOM,s.r.o. 

Sídlo Bajgarova 1214, 19800 Praha 9 

IČO 26269147 

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 755 540,- Kč 
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Nabídka č. 4 

Název / obchodní firma / jméno 

a příjmení dodavatele 
SATHEA VISION s.r.o. 

Sídlo Boršov 2, 110 00 Praha 

IČO 24184870 

Nabídková cena v Kč bez DPH 2 493 600,- Kč 

Nabídka č. 5 

Název / obchodní firma / jméno 

a příjmení dodavatele 
Petr Záruba 

Sídlo Cerhenice, Edvarda Beneše 496, 281 02 

IČO 74472143 

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 522 000,- Kč 

 

HODNOCENÍ NABÍDEK 

Komise na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH 

uvedeného ve výzvě k podání cenové nabídky provedla hodnocení průzkumu trhu a sestavila 

následující pořadí dodavatelů: 

 

S ohledem na provedené hodnocení administrátor průzkumu trhu konstatoval, že nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou v rámci nabídek, které byly hodnoceny, předložil dodavatel Petr 

Záruba s nabídkovou cenou 1 841.520 včetně DPH.  

Pořadí dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena 

Pořadí 

nabídek 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název / obchodní firma / jméno a příjmení 

dodavatele 

Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 5. Petr Záruba 1 522 000,- Kč 

2. 3. REALDOM, s.r.o. 1 755 540,- Kč 

3. 2. KONEKTA, s.r.o. 1 794 140,- Kč 

4. 4. SATHEA VISION s.r.o. 2 493 600,- Kč 
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POSOUZENÍ NABÍDKOVÉ CENY A SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 

Administrátor průzkumu trhu po posouzení nabídkové ceny dodavatele konstatoval, že 

nabídková cena není v daném případě cenou mimořádně nízkou. Komise při cenové kontrole 

neshledala jakékoliv nejasnosti či nesrovnalosti. 

Administrátor průzkumu trhu po posouzení splnění podmínek účasti dodavatele konstatovala, 

že dodavatel splnil všechny podmínky účasti vymezené zadavatelem ve výzvě k podání 

nabídky.  

 

VYŘAZENÉ NABÍDKY A NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKA 

V rámci posouzení nabídkové ceny a splnění podmínek účasti vymezených zadavatelem ve 

výzvě k podání cenové nabídky nebyly nevyřazeny žádné cenové nabídky. 

ZÁVĚR 

Na základě posouzení nabídkové ceny a posouzení splnění podmínek účasti vymezených ve 

výzvě k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu je zadavateli k výběru a k uzavření 

smlouvy na realizaci předmětu plnění doporučena ekonomicky nejvýhodnější nabídka 

dodavatele uvedeného výše. Tento dodavatel splnil všechny podmínky, požadavky a kritéria 

zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a jeho nabídková cena je v souladu 

s požadavky zadavatele. 

 

V Květnici dne 17.7.2020 


