
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ (dále jen veřejná zakázka) 

 

Identifikační údaje o zadavateli 

Název zadavatele Institut pro veřejnou správu Praha 

Sídlo zadavatele Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

 

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. 

 

 

Seznam oslovených uchazečů 
 

Uchazeči nebyli oslovováni. 

 

Seznam posuzovaných nabídek 
 

Číslo 

nabídky 

Obchodní firma 

/ název / jméno, 

příjmení 

uchazeče 

Sídlo / místo 

podnikání 

Právní 

forma 

IČ 

uchazeče 

Datum 

podání 

nabídky 

Čas 

podání 

nabídky 

1 LH Projekt 

Trade s.r.o. 

Strnadova 1954/35, 

326 00 Plzeň 

s.r.o. 05334853 23.7.2018 17:50 

2 Zet plus spol. 

s r.o. 

Petra Bezruče 13, 

182 00 Praha 8 

s.r.o. 18628516 24.7.2018 11:38 

3 ELMOZ 

Czech, s.r.o. 

Popovice 76, 257 

01 Postupice 

s.r.o. 47544929 24.7.2018 10:30 

 

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 
 

Číslo 

nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

1. U nabídky nebyl přiložen návrh smlouvy, krycí list s požadovanými údaji, 

zástupce firmy neabsolvoval povinnou prohlídku místa plnění 

 

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění, hodnocení nabídek v rámci jednotlivých 

hodnotících kritérií – hodnotící kritérium – nabídková cena bez DPH 
 

 



 

Název účastníka 
Zet plus spol. 

s r.o. 

ELMOZ Czech, 

s.r.o. 

xxx 

Cena bez DPH 194.500,- 255.330,-  

Bodové 

hodnocení 

100 69  

Pořadí nabídek 1. 2.  

Účastník s nabídkou č. 2 byl vyzván k doplnění údajů- doplnění harmonogramu a termínu realizace 

zakázek uvedených v referencích. Požadované doplnění doložil 27.7.2018. 

První nejvhodnější nabídka:  

První nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka od firmy Zet plus spol. s r.o. 

 

Jméno a příjmení 

člena hodnotící 

komise 

Obchodní firma/název/jméno, 

příjmení organizace, vůči níž je 

člen hodnotící komise 

v pracovněprávním či obdobném 

vztahu 

Datum podpisu 

zprávy 

Podpis 

Ing. Daniel Barták IVS   

Ing. Miloslav Skopal IVS   

Ing. Jana Pelikánová IVS   

 

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne  

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

doc.JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 

 

 

 

 



 

 

R O Z H O D N U T Í  

zadavatele o  výběru nejvhodnější nabídky 

 

Veřejný zadavatel: Institut pro veřejnou správu Praha 

se sídlem:  Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

 

rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky 

 

v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ 

 

Smlouva na rekonstrukci veřejného osvětlení bude uzavřena s jedním uchazečem:  

 

Číslo 

nabídky 

Obchodní firma / název / 

jméno, příjmení uchazeče 

Sídlo / místo 

podnikání 

Právní 

forma 

IČ 

uchazeče 

2. 
Zet plus spol. s r.o. 

Petra Bezruče 13, 

182 00 Praha 8 

s.r.o. 18628516 

 

 

 

 

 

________________________________ 

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. 

ředitel 

 


