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PROTOKOL 

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

 „Zaměření 3Dosy staničních kolejí na TÚ1901_TÚ1902 a TÚ1362“ 

sepsaný dne: 26. 6. 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 „Zaměření 3Dosy staničních kolejí na 
TÚ1901_TÚ1902 a TÚ1362“. 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 18. 6. 2018 
pod č.j. 11140/2017 - SŽDC - SŽG OLC komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, 
ve složení: 

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

Otevírání nabídek: 

Komise zahájila otevírání nabídek dne 26.06.2018 v 10:00 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídky převzala komise od zadavatele veřejné zakázky 5 obálek s nabídkami. 

P. č. Obchodní firma IČO 
Datum a čas 

doručení 
Cena celkem 

bez DPH 

1. 
HRDLIČKA spol.s r.o., Za Lužinami 1084/33, 
Praha 5-Stodůlky, 15500 

18601227 21.6.2018 07:50 588.000,- 

2. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 
Praha 8 – Libeň 

25684213 25.6.2018 8:00 660.000,- 

3. 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938 / 17,  
660 02 Brno-střed, Veveří 

46342796 26.6.2018 8:05 748.000,- 

4. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 26.6.2018 9:31 778.000,- 

5. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 26.6.2018 9:31 527.560,- 

Výše uvedené nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 26.06.2018 
do 10:00 hod. 



 
 

Stránka 2 z 3 
 

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. 
HRDLIČKA spol.s r.o., Za Lužinami 1084/33, 
Praha 5-Stodůlky, 15500 

18601227 588.000,- 2. 

2. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 Praha 8 
– Libeň 

25684213 660.000,- 3. 

3. 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938 / 17,  
660 02 Brno-střed, Veveří 

46342796 748.000,- 4. 

4. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 778.000,- 5. 

5. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 527.560,- 1. 

Komise posoudila nabídkové ceny účastníků a žádnou z nabídkových cen neshledala jako mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu. 

Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 

Nabídka č. 5. 

obchodní firma: Geo TEL Rail s.r.o. 
IČO: 05291101 
DIČ: CZ05291101 
sídlo: Radniční 165/54, 715 00 Ostrava   
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 Geo TEL Rail s.r.o., splňuje veškeré náležitosti 
uvedené ve výzvě k podání nabídky, komise doporučuje zadavateli uzavřít Smlouvu o dílo s tímto 
vybraným dodavatelem. 
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Přílohy: 

č. 1 – čestné prohlášení členů komise 

 

Skončeno a podepsáno dne 26. 6. 2018, 10:10 hod. 

Podpisy členů komise: 

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

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

…………………………………..     …………………………………………… 
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PROTOKOL 

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

 „Mapování, TU 2191, žst. Moravský Beroun (včetně) – žst. Krnov (mimo) v km 
35,848 – 86,719“ 

sepsaný dne: 30. 7. 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 „Mapování, TU 2191, žst. Moravský 
Beroun (včetně) – žst. Krnov (mimo) v km 35,848 – 86,719“. 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 29. 6. 2018 
pod č.j. 11203/2018 - SŽDC - SŽG OLC komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, 
ve složení: 

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

Otevírání nabídek: 

Komise zahájila otevírání nabídek dne 12.07.2018 v 10:00 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídky převzala komise od zadavatele veřejné zakázky 5 obálek s nabídkami. 

P. č. Obchodní firma IČO 
Datum a čas 

doručení 
Cena celkem 

bez DPH 

1. 
GEODETIKA s.r.o., Sportovní 3607/3, 796 
01 Prostějov 

63480999 4.7.2018 6:40 2.765.000,- 

2. 
GIS-STAVINVEX a.s., Bučinská 1733, 73541 
Petřvald 

25394975 10.7.2018 9:25 2.607.600,- 

3. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 
Praha 8 – Libeň 

25684213 11.7.2018 8:40 2.599.000,- 

4. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 12.7.2018 8:00 1.471.000,- 

5. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 12.7.2018 8:00 1.271.250,- 

Výše uvedené nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12.07.2018 
do 10:00 hod. 
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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. 
GEODETIKA s.r.o., Sportovní 3607/3, 796 01 
Prostějov 

63480999 2.765.000,- 5. 

2. 
GIS-STAVINVEX a.s., Bučinská 1733, 73541 
Petřvald 

25394975 2.607.600,- 4. 

3. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 Praha 8 
– Libeň 

25684213 2.599.000,- 3. 

4. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 1.471.000,- 2. 

5. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 1.271.250,- 1. 

Komise posoudila nabídkové ceny účastníků a žádnou z nabídkových cen neshledala jako mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu. 

Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 

Nabídka č. 5. 

obchodní firma: Geo TEL Rail s.r.o. 
IČO: 05291101 
DIČ: CZ05291101 
sídlo: Radniční 165/54, 715 00 Ostrava   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 

Nabídku vybraného dodavatele posoudila komise jako téměř úplnou (chybí pouze kal. listy použitých 

měřidela a v SoD v bodu 7.2.2. není doplněna kontaktní osoba za zhotovitele), 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 7 výzvy k podání nabídky. Vybraný dodavatel splňuje požadavky na předmět veřejné 
zakázky stanovené ve výzvě k podání nabídky (ovšem nedodal kal. listy použitých měřidel a v SoD 
neuvedl kontaktní osobu v bodu 7.2.2.). 

Proto komise rozhodla, že uchazeč 
 

obchodní firma: Geo TEL Rail s.r.o. 
IČO: 05291101 
DIČ: CZ05291101 
sídlo: Radniční 165/54, 715 00 Ostrava   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
bude vyzván, aby dodal kal. listy použitých měřidel a doplněnou SoD a zasedání přerušila 12.7.2018 
v 10:10 hod. 
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Dne 12. 7. 2018 byl uvedený uchazeč emailem vyzván o dodání chybějících kal. listů (TS) a 
doplněnou SoD.  
Dne 24. 7. 2018 oslovený uchazeč emailem odpověděl, že po prověření své nabídkové ceny není 
schopen dodat celé dílo v kvalitě dle zadávacích podmínek za jím uvedenou nabídkovou cenu a 
odstupuje od realizace této veřejné zakázky. 
Po obdržení  odpovědi od osloveného uchazeče komise opět zasedla dne 24. července 2018 ve 8:15 
hodin. Na základě odpovědi uchazeče komise tuto nabídku vyřadila a dále posuzovala dodavatele 
s druhou nejnižší nabídkovou cenou. 
 
Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 
 
Nabídka č. 4 
obchodní firma: Ing. Martin Olšar  
IČO: 74610660 
DIČ: CZ74610660 
sídlo: Čihalíkova 6/808, 715 00 Ostrava-Michálkovice   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
Nabídku vybraného dodavatele posoudila komise jako téměř úplnou (chybí pouze kal. listy použitých 
měřidel), 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 7 výzvy k podání nabídky. Vybraný dodavatel splňuje 
požadavky na předmět veřejné zakázky stanovené ve výzvě k podání nabídky (ovšem nedodal kal. 
listy použitých měřidel.  
 
Proto komise rozhodla, že uchazeč 
 

obchodní firma: Ing. Martin Olšar  
IČO: 74610660 
DIČ: CZ74610660 
sídlo: Čihalíkova 6/808, 715 00 Ostrava-Michálkovice   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
bude vyzván, aby dodal kal. listy použitých měřidel a zasedání přerušila 24.7.2018 v 8:20 hod. 
 
Dne 24. 7. 2018 byl uvedený uchazeč emailem vyzván o dodání chybějících kal. listů (TS, měřící 
vozík, nivelační přístroj).  
Dne 30. 7. 2018 oslovený uchazeč emailem odpověděl a dodal požadované kal. listy měřidel. 
Po obdržení  odpovědi od osloveného uchazeče komise opět zasedla dne 30. července 2018 ve 10:00 
hodin. 
 
Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 
 
Nabídka č. 4 
 

obchodní firma: Ing. Martin Olšar  
IČO: 74610660 
DIČ: CZ74610660 
sídlo: Čihalíkova 6/808, 715 00 Ostrava-Michálkovice   
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 
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7 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 Zeměměřictví Olšar-Ing. Martin Olšar  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 
č.2: výtisk e-mailové korespondence s uchazečem č. 5, , který oznámil, že není schopen zakázku 
uskutečnit za ním nabídnutou cenu. 
č.3: výtisk e-mailové korespondence s uchazečem č. 4, který dodal kal. listy použitých měřidel. 
 

 

Skončeno a podepsáno dne 30. 7. 2018, 10:10 hod. 

Podpisy členů komise: 

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

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

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



 
 

Stránka 1 z 3 
 

PROTOKOL 

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

 „Zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 2132, Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice – 
v km 0,470 – 8,864“ 

sepsaný dne: 24. 7. 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 „Zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 
2132, Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice – v km 0,470 – 8,864“. 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 29. 6. 2018 
pod č.j. 11204/2018 - SŽDC - SŽG OLC komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, 
ve složení: 

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

Otevírání nabídek: 

Komise zahájila otevírání nabídek dne 12.07.2018 v 10:15 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídky převzala komise od zadavatele veřejné zakázky 3 obálky s nabídkami. 

P. č. Obchodní firma IČO 
Datum a čas 

doručení 
Cena celkem 

bez DPH 

1. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 
Praha 8 – Libeň 

25684213 11.7.2018 8:40 299.000,- 

2. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 12.7.2018 8:00 361.500,- 

3. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 12.7.2018 8:00 164.420,- 

Výše uvedené nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12. 07. 2018 
do 10:15 hod. 
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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. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 Praha 8 
– Libeň 

25684213 299.000,- 2. 

2. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 361.500,- 3. 

3. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 164.420,- 1. 

Komise posoudila nabídkové ceny účastníků a nabídku č. 3 shledala jako mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu. Proto komise rozhodla, že uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 
 
obchodní firma: Geo TEL Rail s.r.o. 
IČO: 05291101 
DIČ: CZ05291101 
sídlo: Radniční 165/54, 715 00 Ostrava   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
bude vyzván, aby prověřil, zda je opravdu schopen dodat celé dílo v kvalitě dle zadávacích podmínek 
za jím uvedenou nabídkovou cenu. Dále uchazeč v SoD neuvedl kontaktní osobu za zhotovitele (bod 
7.2.2.), proto komise rozhodla, že uchazeč bude vyzván o dodání doplněné SoD, a zasedání přerušila 
12.7.2018 v 10:25 hod. 
 
Dne 12. 7. 2018 byl uvedený uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou emailem vyzván o 
prověření své nabídkové ceny a dodání doplněné SoD. 
Dne 13. 7. 2018 oslovený uchazeč dodal doplněnou SoD a zároveň sdělil, že výsledek prověření jeho 
nabídkové ceny pošle později. 
Dne 24. 7. 2018 oslovený uchazeč emailem odpověděl, že je schopen dodat celé dílo v kvalitě a 
termínu dle zadávacích podmínek za nabídkovou cenu. 
Po obdržení odpovědi od osloveného uchazeče komise opět zasedla dne 24. července 2018 v 8:00 
hodin. 
 
Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 
 
Nabídka č. 3 
obchodní firma: Geo TEL Rail s.r.o. 
IČO: 05291101 
DIČ: CZ05291101 
sídlo: Radniční 165/54, 715 00 Ostrava   
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 
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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 Geo TEL Rail 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 – prezenční listina 
č. 2 – čestné prohlášení členů komise 

Skončeno a podepsáno dne 24. 7. 2018, 8:10 hod. 

Podpisy členů komise: 

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

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

…………………………………..     …………………………………………… 
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PROTOKOL 

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

 „Zaměření ZZ  a kontrolní měření PPK č. 1 a č. 2, TÚ 2501; SO15-17-01, Návsí 
– Bystřice v km 299,885 – 304,394; SO23-17-01, Třinec – Český Těšín v km 

312,568 – 317,500“ 

sepsaný dne: 30. 7. 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 „Zaměření ZZ  a kontrolní měření PPK č. 1 
a č. 2, TÚ 2501; SO15-17-01, Návsí – Bystřice v km 299,885 – 304,394; SO23-17-01, Třinec – Český 
Těšín v km 312,568 – 317,500“. 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 29. 6. 2018 
pod č.j. 11205/2018 - SŽDC - SŽG OLC komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, 
ve složení: 

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

Otevírání nabídek: 

Komise zahájila otevírání nabídek dne 12.07.2018 v 10:30 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídky převzala komise od zadavatele veřejné zakázky 3 obálky s nabídkami. 

P. č. Obchodní firma IČO 
Datum a čas 

doručení 
Cena celkem 

bez DPH 

1. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 
Praha 8 – Libeň 

25684213 11.7.2018 8:40 626.700,- 

2. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 12.7.2018 8:00 361.500,- 

3. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 12.7.2018 8:00 285.360,- 

Výše uvedené nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12.07.2018 
do 10:30 hod. 
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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. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 Praha 8 
– Libeň 

25684213 626.700,- 3. 

2. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 361.500,- 2. 

3. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 285.360,- 1. 

Komise posoudila nabídkové ceny účastníků a nabídku č. 3 shledala jako mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu. Proto komise rozhodla, že uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 
 
obchodní firma: Geo TEL Rail s.r.o. 
IČO: 05291101 
DIČ: CZ05291101 
sídlo: Radniční 165/54, 715 00 Ostrava   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
bude vyzván, aby prověřil, zda je opravdu schopen dodat celé dílo v kvalitě dle zadávacích podmínek 
za jím uvedenou nabídkovou cenu. Dále uchazeč v SoD neuvedl kontaktní osobu za zhotovitele (bod 
7.2.2.), proto komise rozhodla, že uchazeč bude vyzván o dodání doplněné SoD, a zasedání přerušila 
12.7.2018 v 10:40 hod. 
 
Dne 12. 7. 2018 byl uvedený uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou emailem vyzván o 
prověření své nabídkové ceny a dodání doplněné SoD. 
Dne 24. 7. 2018 oslovený uchazeč emailem odpověděl, že po prověření všech možností není schopen 
dodat celé dílo v kvalitě a termínu dle zadávacích podmínek. 
Po obdržení odpovědi od osloveného uchazeče komise opět zasedla dne 24. července 2018 v 8:30 
hodin a posuzovala nabídku uchazeče s druhou nejnižší nabídkovou cenou. 
 
Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 
 
Nabídka č. 2 
obchodní firma: Ing. Martin Olšar  
IČO: 74610660 
DIČ: CZ74610660 
sídlo: Čihalíkova 6/808, 715 00 Ostrava-Michálkovice   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
Nabídku vybraného dodavatele posoudila komise jako téměř úplnou (chybí pouze kal. listy použitých 
měřidel), 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 7 výzvy k podání nabídky. Vybraný dodavatel splňuje 
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požadavky na předmět veřejné zakázky stanovené ve výzvě k podání nabídky (ovšem nedodal kal. 
listy použitých měřidel.  
 
Proto komise rozhodla, že uchazeč 
 

obchodní firma: Ing. Martin Olšar  
IČO: 74610660 
DIČ: CZ74610660 
sídlo: Čihalíkova 6/808, 715 00 Ostrava-Michálkovice   
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
bude vyzván, aby dodal kal. listy použitých měřidel a zasedání přerušila 24.7.2018 v 8:35 hod. 
 
Dne 24. 7. 2018 byl uvedený uchazeč emailem vyzván o dodání chybějících kal. listů (TS, měřící 
vozík, nivelační přístroj).  
Dne 30. 7. 2018 oslovený uchazeč emailem odpověděl a dodal požadované kal. listy měřidel. 
Po obdržení  odpovědi od osloveného uchazeče komise opět zasedla dne 30. července 2018 ve 10:15 
hodin. 
 
Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 
 
Nabídka č. 2 
 

obchodní firma: Ing. Martin Olšar  
IČO: 74610660 
DIČ: CZ74610660 
sídlo: Čihalíkova 6/808, 715 00 Ostrava-Michálkovice   
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 
7 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 Zeměměřictví Olšar-Ing. Martin Olšar  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 
č.2: výtisk e-mailové korespondence s uchazečem č. 3, , který oznámil, že není schopen zakázku 
uskutečnit za ním nabídnutou cenu. 
č.3: výtisk e-mailové korespondence s uchazečem č. 2, který dodal kal. listy použitých měřidel. 
 

Skončeno a podepsáno dne 30. 7. 2018, 10:20 hod. 

Podpisy členů komise: 

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

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

…………………………………..     …………………………………………… 
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PROTOKOL 

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

 „Výroba a instalace štítků k ZZ pro jednotlivé koleje č. 1 a č. 2; TÚ 1891 v km 
212,490 – 246,000; TÚ 2501 v km 289,473 – 298,479; TÚ 2521 v km 19,762 – 

28,369“ 

sepsaný dne: 12. 7. 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 „Výroba a instalace štítků k ZZ pro 
jednotlivé koleje č. 1 a č. 2; TÚ 1891 v km 212,490 – 246,000; TÚ 2501 v km 289,473 – 298,479; TÚ 
2521 v km 19,762 – 28,369“. 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 29. 6. 2018 
pod č.j. 11206/2018 - SŽDC - SŽG OLC komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek, 
ve složení: 

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

Otevírání nabídek: 

Komise zahájila otevírání nabídek dne 12.07.2018 v 10:45 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídky převzala komise od zadavatele veřejné zakázky 6 obálek s nabídkami. 

P. č. Obchodní firma IČO 
Datum a čas 

doručení 
Cena celkem 

bez DPH 

1. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 
Praha 8 – Libeň 

25684213 11.7.2018 8:40 950.000,- 

2. 
GEOMETRA - zeměměřická kancelář s.r.o., 
Masarykovo náměstí 63/43, Kyjov, 69701 

25328727 11.7.2018 8:40 247.000,- 

3. 
HRDLIČKA spol.s r.o., Za Lužinami 1084/33, 
Praha 5-Stodůlky, 15500 

18601227 11.7.2018 8:40 186.200,- 

4. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 12.7.2018 8:00 245.100,- 

5. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 12.7.2018 8:00 123.480,- 
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6. 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938 / 17, 
660 02 Brno-střed, Veveří 

46342796 12.7.2018 8:12 98.888,- 

Výše uvedené nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12.07.2018 
do 10:45 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. 
GEFOS a.s., Kundratka  1944/17, 180 00 Praha 8 
– Libeň 

25684213 950.000,- 6. 

2. 
GEOMETRA - zeměměřická kancelář s.r.o., 
Masarykovo náměstí 63/43, Kyjov, 69701 

25328727 247.000,- 5. 

3. 
HRDLIČKA spol.s r.o., Za Lužinami 1084/33, 
Praha 5-Stodůlky, 15500 

18601227 186.200,- 3. 

4. 
Ing. Martin Olšar, Čihalíkova 6/808, 715 00 
Ostrava-Michálkovice 

74610660 245.100,- 4. 

5. 
Geo TEL Rail s.r.o.,  
Radniční 165/54, 715 00 Ostrava  

05291101 123.480,- 2. 

6. 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938 / 17, 
660 02 Brno-střed, Veveří 

46342796 98.888,- 1. 

Komise posoudila nabídkové ceny účastníků a nabídku č. 6 shledala jako mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu. Proto komise rozhodla, že uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 
 
obchodní firma: OHL ŽS, a.s. 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ246342796 
sídlo: Burešova 938/17, 60200 Brno - Veveří 
kontaktní osoba: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
bude vyzván, aby prověřil, zda je opravdu schopen dodat celé dílo v kvalitě dle zadávacích podmínek 
za jím uvedenou nabídkovou cenu a zasedání přerušila 12.7.2018 v 10:55 hod. 
 
Dne 12. 7. 2018 byl uvedený uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou emailem vyzván o 
prověření své nabídkové ceny. 
Dne 12. 7. 2018 oslovený uchazeč emailem odpověděl, že po prověření své nabídkové ceny je 
schopen tuto veřejnou zakázku za jím uvedenou nabídkovou cenu realizovat. 
Po obdržení  odpovědi od osloveného uchazeče komise opět zasedla dne 12. července 2018 ve 13:00 
hodin. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Stránka 3 z 3 
 

Posouzení nabídky vybraného dodavatele: 
 
Nabídka č. 6 
obchodní firma: OHL ŽS, a.s. 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ246342796 
sídlo: Burešova 938/17, 60200 Brno - Veveří 
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 OHL ŽS, a.s. 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 
č.2: výtisk e-mailové korespondence s uchazečem č. 6, který oznámil, že je schopen zakázku 
uskutečnit za ním nabídnutou cenu. 

Skončeno a podepsáno dne 12. 7. 2018, 13:10 hod. 

Podpisy členů komise: 

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

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

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