
 

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK II. 
Podle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též 

„zákon“) 

1) Identifikační údaje o zadavateli 

Název veřejné zakázky: Stavba sběrného dvora a kompostárny v Metylovicích 

Zadavatel: Obec Metylovice 

Sídlem: 73949 Metylovice 495 

IČ: 00535991 

2) Seznam posouzených nabídek 

Č. Účastník Sídlo/Místo podnikání IČ  

1 ELORA GROUP s.r.o. Oprechtice 71, 739 21 Paskov 25365517 

2 BESTON, spol. s r.o. č.p. 480, 739 51 Dobrá 47667036 

3 Navláčil stavební firma, s.r.o. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001 25301144 

3) Komise při své činnosti vyřadila nabídku. 

Č. Účastník Důvod vyřazení 

3 
Navláčil stavební 
firma, s.r.o. 

Zadavatel dne 27. 10. 2020 vybral účastníka Navláčil stavební firma, s.r.o. 
k plnění veřejné zakázky „Stavba sběrného dvora a kompostárny v 
Metylovicích“.  
Dne 29. 10. 2020 zadavatel, v souladu s § 122 odst. 3 zákona, tohoto 
účastníka prostřednictvím elektronického nástroje vyzval k doložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci a k doložení z jeho 
strany podepsané smlouvy o dílo. Doklady měly být předloženy do 10 
kalendářních dnů, tedy lhůta pro doručení dokladů nezbytných k podpisu 
smlouvy byla stanovena do 8. 11. 2020. 
Účastník Navláčil stavební firma, s.r.o. ve stanoveném termínu požadované 
dokumenty nedoložil a dne 12. 11. 2020 zadavateli doručil informaci, že 
odstupuje z této veřejné zakázky. 
Komise tak, v souladu § 122 odst. 7 a § 124 odst. 2 zákona, vyřazuje 
účastníka Navláčil stavební firma, s.r.o., z další účasti ve veřejné zakázce 
označené „Stavba sběrného dvora a kompostárny v Metylovicích“, a to z 
důvodu nepředložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho 
kvalifikaci před podpisem smlouvy a neposkytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy, a doporučuje zadavateli jej vyloučit. 

 

4) Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění a údajů o tom, jak byly nabídky 
hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií  

Byla hodnocena ekonomická výhodnost nevyřazených nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.  

Nevyřazené nabídky byly při hodnocení seřazeny podle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší 
nabídkovou cenu. Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její celková výše v Kč bez DPH 
uvedená v návrhu smlouvy (čl. VII. odst. 1). 

5) Výsledek hodnocení 

Pořadí nabídek následující: 

Pořadí Účastník Nabídková cena bez DPH  

1. BESTON, spol. s r.o. 3 028 887,96 Kč 

2. ELORA GROUP s.r.o. 3 065 781,44 Kč 
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6) Doporučení, složení a podpisy členů hodnotící komise 

Komise se seznámila s doručenými nabídkami a na základě provedené analýzy doručených 
nabídek doporučuje zadavateli z výše uvedeného důvodu (neposkytnutí součinnosti při podpisu 
smlouvy) vyloučit účastníka Navláčil stavební firma, s.r.o. z další účasti v tomto zadávacím řízení. 

Dále komise zadavateli doporučuje vybrat k realizaci předmětu veřejné zakázky a uzavřít smlouvu 
na stavební práce v rámci veřejné zakázky označené „Stavba sběrného dvora a kompostárny 
v Metylovicích“ s dodavatelem, který splnil veškeré požadavky zadavatele a je ekonomicky 
nejvýhodnější:  

BESTON, spol. s r.o. 
se sídlem: č.p. 480, 739 51 Dobrá 
IČ: 47667036. 

Podpisy členů hodnotící komise 

Ing. Lukáš Halata …………………………… 

Ing. Jan Koloničný, PhD. …………………………… 

Ing. Miroslav Jílek …………………………… 
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