
MĚSTO ŽELEZNÝ BROD 
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod,  IČ 00262633 

zastoupené starostou města André Jakubičkou 

veřejný zadavatel 
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DATUM 4.3.2013 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2013 

 

 

PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  
A HODNOTÍCÍ KOMISE 

 

1.  Název veřejné zakázky: 

 

 „Pronájem mobilního technického zařízení k měření rychlosti motorových vozidel“ 

 

2.  Základní údaje o zadavateli: 

Název:   Město Železný Brod 

Zastoupený:  André Jakubičkou, starostou města 

Sídlo:   nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ:   00262633 

 

3.  Složení komise: 

 

Člen Jméno Funkce /začlenění v rámci organizace zadavatele 

1. člen Ing. Daniel Mach 
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje 

2. člen Mgr. Martin Řehák 
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje 

3. člen Ludmila Neugebauerová 
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje 

Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise (dále jen „komise“) se sešla dne 4.3.2013 

ve 13.00 hod. v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod, budova A na svém prvním jednání 

ve věci výše uvedené veřejné zakázky. Z jednání komise je pořízen tento protokol dle ustanovení § 75 

odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“). 

Komise se sešla v plném počtu a je usnášeníschopná. Členové komise byli poučeni o tom, že jsou 

dle § 75 odst. 6 zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí 

v souvislosti s účastí v hodnotící komisi. 

Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k veřejné 

zakázce a rovněž ve vztahu k uchazečům.  

 

4.  Volba předsedy komise: 

Členové komise se shodli na předsedovi komise, kterým byl zvolen Ing. Daniel Mach, který se 

ujal řízení dalšího jednání. 
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5.  Seznam oslovených uchazečů: 

V rámci oznámení o veřejné zakázce byli přímo osloveni 4 níže uvedení uchazeči. Současně 

bylo oznámení s podmínkami zveřejněno na webových stránkách města 

www.zeleznybrod.cz/data/podnikatel/zakazky, a oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce. 

Seznam oslovených uchazečů : 

1/ RAMET a.s., ul. Letecká  1110, 686 04 Kunovice 

2/ DOSIP, s.r.o., Vrchlického 1063, 674 01 Třebíč 

3/ Inoteska-CT, s.r.o., 560 02 Česká Třebová 

4/ LK-DOS spol. s ručením omezeným, Jana Beneše 417, 551 02 Jaroměř 

 

6.  Seznam doručených nabídek: 

Komise převzala doručené nabídky. V termínu pro podání nabídek, tedy do 4.3.2013 do 13.00 

hodin, byly zadavateli doručeny 4  obálky s nabídkou a to od (v pořadí jak byly podány): 

1/ RAMET a.s., ul. Letecká  1110, 686 04 Kunovice 

2/ DOSIP, s.r.o., Vrchlického 1063, 674 01 Třebíč 

3/ Inoteska-CT, s.r.o., 560 02 Česká Třebová 

4/ LK-DOS spol. s ručením omezeným, Jana Beneše 417, 551 02 Jaroměř 

 

7.  Posouzení nabídek: 

Komise v první kole posoudila úplnost nabídek a jejich soulad se zadávací dokumentací. protože 

všechny nabídky splnily podmínky dané zadavatelem, byly všechny nabídky dále posuzovány a žádná 

nebyla z hodnocení vyloučena. 

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 79 zákona provedla hodnocení nabídek podle 

hodnotícího kritéria uvedeného v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci. Zadavatel zvolil jako 

základní hodnotící kritérium cenu s váhou 100%.  

Tabulka hodnocení : 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Nabídka společnosti Inoteska-CT, s.r.o. je nabídkovou cenou zvýhodněnou za podmínky, že uvedené zařízení 

bude využíváno koordinovaně s uživateli z okolních měst, kam již uchazeč zařízení zapůjčuje. 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče 
 

Nabídková cena/den 
 

Pořadí dle 
ceny 

3. 
Inoteska-CT, s.r.o. 
Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová 

   3 001 Kč 1. 

     4. 
LK-DOS spol. s ručením omezeným 
Jana Beneše 417, 551 02 Jaroměř 

3 800 Kč 2. 

2. 
DOSIP, s.r.o. 
Vrchlického 1063, 674 01 Třebíč 

6 582 Kč 3. 

1. 
RAMET a.s. 
Letecká 1110, 686 04 Kunovice 

24 272,60 Kč 4. 

http://www.zeleznybrod.cz/data/podnikatel/zakazky
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8.  Závěrečné doporučení komise: 

 Komise přezkoumala nabídky uchazečů a prověřila nabídky z pohledu vhodného užívání 

zařízení pro měření rychlosti městskou policií. Jisté termínové omezení, které plyne z nutnosti 

akceptovat využití zařízení jinými vypůjčovateli, je akceptovatelné. 

 Po přezkoumání nabídek a jejich vyhodnocení komise dospěla k následujícímu doporučení 

zadavateli veřejné zakázky „Pronájem mobilního technického zařízení k měření rychlosti 

motorových vozidel“ - potvrdit jako vítěznou nabídku uchazeče : 

 

 

Inoteska-CT. S.r.o., Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová 

 

 
 

9.  Ukončení jednání: 

Jednání bylo ukončeno dne 4.3.2013 ve 13:30 hodin. 

 

 

 

V Železném Brodě dne 4.3.2013 

Zapsala : Ludmila Neugebauerová 


