
 
  

 
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU 

ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK 
 (vyhotovená v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)) 

 

 

Identifikace veřejné zakázky 

Obnova krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova, veřejná zakázka malé hodnoty 

zadaná dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020 (nejedná se o 

zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) 

(dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel 

Obec Kostelec u Holešova, 

se sídlem Kostelec u Holešova 58, PSČ 768 43 Kostelec u Holešova 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

Hodnotící komise ustavená Zadavatelem v rámci výběrového řízení na VZ provedla 

hodnocení podaných nabídek. Komise po tuto dobu jednala za přítomnosti těchto jejích 3 

členů: 

 

 Marcela Pospíšilíková 

 Tomáš Marek 

 Martin Dulava 

 

(dále jen „Komise“). 

 

 

1. Seznam hodnocených nabídek  

 

 nabídka uchazeče Jan Andrýsek (dále jen „Uchazeč 1“) 

 

 nabídka uchazeče Zahradnické úpravy s. r. o. (dále jen „Uchazeč 2“) 

 

 nabídka uchazeče GREEN PROJECT s. r. o. (dále jen „Uchazeč 3“) 

 

 nabídka uchazeče Údržba pozemků, a. s. (dále jen „Uchazeč 4“) 

 

 nabídka uchazeče FLORSTYL s. r. o. (dále jen „Uchazeč 5“) 
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 nabídka uchazeče ZAHRADA Olomouc s. r. o. (dále jen „Uchazeč 6“) 

 

 nabídka uchazeče ZÁBOJNÍK - contractors s. r. o. (dále jen „Uchazeč 7“) 

 

 nabídka uchazeče Horák a synové, Okrasné školy s. r. o. (dále jen „Uchazeč 8“) 

 

2. Popis hodnocených údajů z nabídek s odůvodněním (popis hodnocení jednotlivých 

nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, popis srovnání hodnot získaných při 

hodnocení v jednotlivých kritérií hodnocení) a výsledek hodnocení nabídek 

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil tyto kritéria: 
 

 celková výše nabídkové ceny vč. DPH (v Kč)    100 % 
 
Pro vyhodnocení cenových nabídek byla vyhotovena tabulka porovnání celkových 
nabídkových cen vč. DPH. Z předložené tabulky vyplývá, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 
cenou je 849.439,00 Kč (vč. DPH).  
 
Nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč č. 8. 
Nejvyšší nabídkovou cenu předložil uchazeč č. 4. 
 
Z předložených cenových nabídek komise nehodnotila žádnou cenovou nabídku jako 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
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Tabulka cenového porovnání 
 

 Uchazeč 1 Uchazeč 2 Uchazeč 3 Uchazeč 4 Uchazeč 5 Uchazeč 6 Uchazeč 7 Uchazeč 8 

cena vč. 
DPH 

959.680,00 Kč 1.111.674,00 Kč 1.058.984,00 Kč 1.572.532,00 Kč 827.997,00 Kč 1.081.208,00 Kč 834.864,00 Kč 723.093,00 Kč 

rozdíl vč. 
DPH 

236.587,00 Kč 338.581,00 Kč 335.891,00 Kč 849.439,00 Kč 104.904,00 Kč 358.115,00 Kč 111.771,00 Kč 0,00 Kč 
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U celkové nabídkové ceny je nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou. Hodnocená nabídka získá 
bodovou hodnotu, která vznikne poměrem: 
 

(hodnota nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) x 100 bodů 
 

Nejvhodnější cenovou nabídku předložil uchazeč. 8. 
 
Výpočet bodového kritéria 

 

 Výpočet bodové hodnoty nabídky 
Počet 
bodů 

Váha (100 
%) 

Uchazeč 1 (723.093,00/959.680,00)*100 75,35 100 % 

Uchazeč 2 (723.093,00/1.111.674,00)*100 65,05 100 % 

Uchazeč 3 (723.093,00/1.058.984,00)*100 68,28 100 % 

Uchazeč 4 (723.093,00/1.572.532,00)*100 45,98 100 % 

Uchazeč 5 (723.093,00/827.997,00)*100 87,33 100 % 

Uchazeč 6 (723.093,00/1.081.208,00)*100 66,88 100 % 

Uchazeč 7 (723.093,00/834.864,00)*100 86,61 100 % 

Uchazeč 8 (723.093,00/723.093,00)*100 100,00 100 % 
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Pořadí nabídek podle dosaženého celkového počtu bodů 
 

Pořadí nabídek Uchazeč Počet bodů 

1. 
Horák a synové, Okrasné školy  
s. r. o. 

100,00 

2. FLORSTYL s. r. o. 87,33 

3. ZÁBOJNÍK - contractors s. r. o. 86,61 

4. Jan Andrýsek 75,35 

5. GREEN PROJECT s. r. o. 68,28 

6. ZAHRADA Olomouc s. r. o. 66,88 

7. Zahradnické úpravy s. r. o. 65,05 

8. Údržba pozemků, a. s. 45,98 

 

3. Posouzení nabídek 

 

Komise přistoupila k posouzení nabídky, se kterým bude uzavřena smlouva. Ostatní nabídky 

posuzovány nebyly. 

 

Seznam posuzovaných nabídek  

 

 nabídka uchazeče Horák a synové, Okrasné školy s. r. o. 

 

Výsledek posouzení nabídky:  
Splnila zadávací podmínky    ANO 
 

Uchazeč na základě žádosti o doplnění nabídky ze dne 11. 4. 2017 doplnil svou nabídku, a to  

dne 12. 4. 2017. 

 

Uchazeč: 
 

 dodal podepsaný Krycí list nabídky 
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Seznam nabídek, které nebyly posuzovány:  

 

 nabídka uchazeče FLORSTYL s. r. o. 

 

 nabídka uchazeče ZÁBOJNÍK - contractors s. r. o. 

 

 nabídka uchazeče Jan Andrýsek 

 

 nabídka uchazeče GREEN PROJECT s. r. o. 

 

 nabídka uchazeče ZAHRADA Olomouc s. r. o. 

 

 nabídka uchazeče Zahradnické úpravy s. r. o. 

 

 nabídka uchazeče Údržba pozemků, a. s. 

 

 



 
  

 
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU 

V Kostelci u Holešova, dne 18. 4. 2017 

 

 

_________________________    _________________________ 

podpis člena komise       podpis člena komise   

 

 

_________________________        

podpis člena komise   


