
 
 

PROTOKOL 

z otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti na veřejnou zakázku 
s názvem: 

 „Směrodatný rychlostní profil Krnov – Jindřichov ve Slezsku“ 

sepsaný dne: 25. 5. 2018 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti 
s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem „Směrodatný rychlostní profil Krnov – 
Jindřichov ve Slezsku“. V souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje zadavatel při zadávání této 
veřejné zakázky podle uvedeného zákona 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

Pro posouzení splnění podmínek účasti a pro hodnocení nabídek zadavatel jmenoval dne 10. 5. 2018 
pod č.j. 10956/2018-SŽDC-SŽGOLC komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, ve 
složení: 

…………………………..   ………………………….. 
…………………………..   ………………………….. 
…………………………..   ………………………….. 

Otevírání nabídek: 

Komise zahájila otevírání nabídek dne 25. 5. 2018 v 10:15 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídky převzala komise od zadavatele veřejné zakázky 1 obálku s nabídkou. 

P. č. Obchodní firma IČO 
Datum a čas 

doručení 
Cena celkem 

bez DPH 

1. 
PRO CEDOP s.r.o., Milady Horákové 893, 
27201 Kladno 

27174069 25. 5. 2018  9:00 185 000,- 

     

Výše uvedená nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 25. 05. 2018 
do 10:15 hod. 

Hodnocení nabídek: 

Zadavatel stanovil v čl. 11 výzvy k podání nabídky jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější 
nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek nejnižší nabídkovou cenu bez DPH za předmět 
plnění veřejné zakázky. 



 
 
Pořadí nabídek doručených zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek na základě uvedeného 
hodnotícího kritéria: 

Nabídka 
č. 

Obchodní firma IČO 
Cena celkem 

bez DPH 
Pořadí 

nabídky 

1. 
PRO CEDOP s.r.o., Milady Horákové 893, 27201 
Kladno 

27174069 185 000,- 1. 

     

 
Komise posoudila nabídkovou cenu účastníka a jeho nabídku č. 1 neshledala jako mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, naopak nabídková cena převyšuje odhadní cenu zadavatele.  
 
Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 

Nabídka č. 1. 

obchodní firma: PRO CEDOP s.r.o. 
IČO: 27174069 
DIČ: CZ27174069 
sídlo: Milady Horákové 893, 27201 Kladno 
kontaktní osoba: ………………………….. 
e-mail: ………………………….. 

Nabídku vybraného dodavatele posoudila komise jako úplnou, neboť vybraný dodavatel prokázal 
splnění základní a profesní způsobilosti dle čl. 4 výzvy k podání nabídky, technické i ekonomické 
kvalifikace dle čl. 4 výzvy k podání nabídky a splnil i další požadavky zadavatele uvedené v čl. 5, 6 a 8 
výzvy k podání nabídky. Vybraný dodavatel splňuje požadavky na předmět veřejné zakázky stanovené 
ve výzvě k podání nabídky. 

Vzhledem k tomu, že nabídka vybraného dodavatele PRO CEDOP s.r.o. splňuje veškeré náležitosti 
uvedené ve výzvě k podání nabídky, komise doporučuje zadavateli uzavřít Smlouvu o dílo s tímto 
vybraným dodavatelem. 

Přílohy: 

č.1: Čestné prohlášení členů komise 

Skončeno a podepsáno dne 25. 5. 2018, 10:21 hod. 

Podpisy členů komise: 

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 


