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V Újezdu u Brna dne 25. 6. 2013 
 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
 

Zadavatel:  Město Újezd u Brna 
Sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
 

IČ: 00282740 
 

Zastoupený:  ThDr. Janem Hradilem, Th.D. – starostou obce  
 

Tel.:  +420 602 500 583, +420 544 224 218 
 

 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Snížení energetické náročnosti objektu „velitelství“ ve městě Újezd u 
Brna včetně výměny zdroje vytápění“ 

Na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
ZVZ), vám tímto oznamujeme údaje rozhodné pro výběr nejvhodnější nabídky: 

UCHAZEČ č. 1 
 

Obchodní firma:    BAUFIS s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání:  Žižkova 995/17a, 664 42 Modřice 
Právní forma uchazeče:   s.r.o. 
IČ:     27711251 

UCHAZEČ č. 3 
 

Obchodní firma:    POZEMSTAV BRNO a.s. 
Sídlo / místo podnikání:  Masarykova 427/31, 602 00 Brno 
Právní forma uchazeče:   a.s. 
IČ:     00530832 

UCHAZEČ č. 4 
 

Obchodní firma:    BAUMAT spol. s r.o. 
Sídlo / místo podnikání:  Kabátníkova 2, 661 10 Brno 
Právní forma uchazeče:   s.r.o. 
IČ:     48529753 

UCHAZEČ č. 5 
 

Obchodní firma:    VAŠSTAV, s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání:  Staňkova 18, 602 00 Brno 
Právní forma uchazeče:   s.r.o. 
IČ:     46964541 

 
Po podrobném posouzení uvedených čtyř nabídek dne 31. 5. 2013 hodnotící komise 
došla k tomuto závěru: 

Nabídka firmy BAUFIS s.r.o. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne 
31. 5. 2013 shledána jako nesouladná, byla hodnotící komisí vyřazena a uchazeč byl 
zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. 

Nabídka firmy POZEMSTAV BRNO a.s. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne 
31. 5. 2013 shledána jako souladná (úplná) a postoupila do hodnocení dle stanovených 
hodnotících kritérií. 

Nabídka firmy BAUMAT spol. s r.o. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne 
31. 5. 2013 shledána jako souladná (úplná) a postoupila do hodnocení dle stanovených 
hodnotících kritérií. 



Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Podlimitní veřejná zakázka 
„Snížení energetické náročnosti objektu „velitelství“ ve městě Újezd u Brna včetně výměny zdroje vytápění“ 

 

2 

 

Nabídka firmy VAŠSTAV, s.r.o. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne 
31. 5. 2013 shledána jako nesouladná, byla hodnotící komisí vyřazena a uchazeč byl 
zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. 

============================================================ 
 

 
Komise konstatovala, že splnění kvalifikace a všech zadávacích podmínek  
prokázali uchazeči s čísly nabídek 3 a 4 a jejich nabídky byly posouzeny jako 
souladné. 
 
Žádná z těchto nabídek nebyla shledána jako nabídka s mimořádně nízkou 
cenou ve smyslu § 77 ZVZ. 

 
Seznam souladných nabídek, které byly následně hodnoceny dle nejnižší 
nabídkové ceny (ceny bez DPH): 
 

POŘ. 
Č. UCHAZEČ SÍDLO / MÍSTO PODNIKÁNÍ 

NABÍDK. CENA 
BEZ DPH 

3. POZEMSTAV BRNO 
a.s. 

Masarykova 427/31, 602 00 
Brno, IČ: 00530832 

5 421 839,- 

4. BAUMAT spol. s r.o. 
Kabátníkova 2, 661 10 Brno, 

IČ: 48529753 6 117 513,- 

 
 

Hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka byla v souladu se zadávací dokumentací a s ust. §78 odst. 1 písm. b) 
ZVZ hodnocena na základě základního hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena 
(cena bez DPH).  

Celkové pořadí nabídek podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší 
nabídkové ceny (cena bez DPH): 

POŘ. 
Č. UCHAZEČ SÍDLO / MÍSTO PODNIKÁNÍ 

NABÍDK. CENA 
BEZ DPH 

3. POZEMSTAV BRNO 
a.s. 

Masarykova 427/31, 602 00 
Brno, IČ: 00530832 

5 421 839,- 

4. BAUMAT spol. s r.o. 
Kabátníkova 2, 661 10 Brno, 

IČ: 48529753 6 117 513,- 

 
Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější dle stanovených hodnotících kritérií 
nabídku uchazeče č. 3, firmy: POZEMSTAV BRNO a.s., Masarykova 427/31, 602 00 
Brno, IČ: 00530832, a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu v rozsahu, znění a za 
podmínek zadávacího řízení s tímto uchazečem. 
 
Zadavatel veřejné zakázky, město Újezd u Brna, se v souladu s ustanovením 
§ 81 odst. (1) b) ZVZ rozhodl na základě závěru hodnotící komise o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky vybrat uchazeče, který se v hodnocení 
nabídek dle nejnižší nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy nabídku 
společnosti: 

 

POZEMSTAV BRNO a.s., Masarykova 427/31, 602 00 Brno, IČ: 00530832 
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Poučení:   

Proti uvedenému rozhodnutí je možno podat písemně námitky dle §110 ZVZ, a to do 10-
ti dnů od vyvěšení tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele v souladu se ZD. Zdůvodněné 
námitky je nutné podat zadavateli na adresu jeho sídla. Do doby uplynutí uvedené lhůty 
nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
              ThDr. Jan Hradil, Th.D.  
                     starosta města 


