
Protokol o hodnocení nabídek „Vyžlovka - dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (ZD)“ 

 

1 

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE 

 

na veřejnou zakázku „Vyžlovka - dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (ZD)“ 

 

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “zákon“). 

 

Veřejná zakázka byla zadávána v souladu s metodikou obce Vyžlovka k zadáváni veřejných 

zakázek, vnitřní směrnice č. 3/2017. 

 

Hodnotící komise se sešla dne 13. 9. 2017 v l8.00 hod. na základě svolání zadavatele k výše 

uvedené veřejné zakázce. Veřejná zakázka byla zahájena rozeslání a zveřejněním výzvy k podání 

nabídek dne 1. 9. 2017. 

 

Členové hodnotící komise: 

 

Martin Voráč, MUDr. Jolana Pečenková, Michal Vilinger. 

 

I. Posuzování nabídek 

 

Hodnotící komise posuzovala níže uvedené nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek 

stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci a to zda nabídka obsahuje:  

 

- Krycí list nabídky 

- Kvalifikační předpoklady 

- Návrh smlouvy o dílo 

- Příp. další dokumenty 
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Nabídka č. 1 uchazeče: 

PROIS, a.s. 

Veverkova 1343 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 259 43 022 

 

Krycí list nabídky ANO 

Doklady o prokázání splnění kvalifikace ANO 

Návrh smlouvy o dílo ANO 

Poznámka  

 

Nabídka uchazeče č. 1 SPLŇUJE/NESPLŇUJE požadavky stanovené v zadávací 

dokumentaci. 

Nabídková cena v Kč bez DPH 542.000,-- 

 

 

Nabídka č. 2 uchazeče: 

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o. 

Na Střezině 1079 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 48153362 

 

Krycí list nabídky ANO 

Doklady o prokázání splnění kvalifikace ANO 

Návrh smlouvy o dílo ANO 

Poznámka  

 

Nabídka uchazeče č. 2 SPLŇUJE/NESPLŇUJE požadavky stanovené v zadávací 

dokumentaci. 

Nabídková cena v Kč bez DPH 480.000,-- 

 

 

 

 

 



Protokol o hodnocení nabídek „Vyžlovka - dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (ZD)“ 

 

3 

 

 

Nabídka č. 3 uchazeče: 

MULTIAQUA spol. s r.o. 

Veverkova 1343 

500 02 Hradec Králové 

IČ: 60113111 

Nehodnoceno z důvodu chybně označené obálky, viz Protokol o otevírání obálek. 

 

 

 

Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace dle požadavků stanovených v zadávací 

dokumentaci. 

 

 

 

 

Ve Vyžlovce dne 13. 9. 2017 

 

Jméno a příjmení člena komise Podpis člena komise 

Martin Voráč  

MUDr. Jolana Pečenková  

Michal Vilinger  

 

 


