
Na vědomí : M, N, L 
 
Věc: Vyhodnocení nabídek dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb., v platném 
znění k zajištění odstranění stavby v Litvínově. 
 

Na základě předběžného průzkumu trhu byly dne 08.11.2012 osloveny výhradně 
prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy (https://www.tendermatket.cz/) 
následující firmy: 
 

Název firmy Adresa E-Mail IČ  
DIČ 

BARÁNEK s.r.o. 

Drážďanská 830/72, 
Ústí nad Labem - 
Krásné Březno 

400 07 Ústí nad Labem 

m.baranek@mechanizacebar
anek.cz 

28722035 
CZ28722035 

HORKÝ - stav s.r.o. 
Koněšín 134,  

675 02 Koněšín 
horky-stav@seznam.cz 

29211158 
CZ29211158 

Pavel Švestka, s.r.o. 
Dr. Janského 1418 
252 28 Černošice 

priprava@demolice.cz 
49827171 

CZ49827171 

ProfiOdpady s.r.o. 
U vodojemu 914/15 

Praha 4 - Libuš 
142 00 Praha 4 

info@profiodpady.cz 
28414691 

CZ28414691 

STRIX Chomutov, a.s. 
28. října 1081/19 

Chomutov 
430 01 Chomutov 1 

strix@strixchomutov.cz 
27274535 

CZ27274535 

STROJEASTAVBY 
TVRDOŇ, s.r.o. 

Slavíč 116 –  
753 61 Hranice 4 

info@strojeastavby.cz 
25899112 

CZ25899112 

T2 recycling, s.r.o. 
Pod Haldou 459 

Příbram VII 
261 01 Příbram 1 

t2-recycling@centrum.cz 
24172731 

CZ24172731 

ALLKON s.r.o. 

Okružní ulice 350 
Meziboří 

435 13 Meziboří u 
Litvínova 

allkon@seznam.cz 25008196 
CZ25008196 

DELTAXX s.r.o. 
Báňská 1635 

Most 
434 01 Most 1 

trykarova@deltaxx.cz 
28738519 

CZ28738519 

Ecopra.cz s.r.o. Bečov 108 
435 26 Bečov u Mostu 

muller.ecopra@email.cz 28696191 
CZ28696191 

 
  
 Nabídka byla zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy 
(https://www.tendermarket.cz/) od 08.11.2012 přičemž nabídky bylo možné podávat 
do 16.11.2012.  
 Tučně uvedené firmy podaly nabídku aniž by byly osloveny na tržišti v souvislosti s 
touto poptávkou. 
 



 Dne 16.11.2012 byla doručena v souvislosti s touto poptávkou nabídka 
prostřednictvím systému datových schránek do podatelny Drážního úřadu. Tato byla 
zaevidována v systému spisové služby DÚ a předána řediteli DÚ, který ji doručil 
prostřednictvím vnitřního oběhu komisi pro vyhodnocování nabídek dne 19.11.2012. 
 

Dne 19.11.2012 byly od 09:00 do 09:30 nabídky postupně prozkoumány vytištěny 
a relevantní údaje byly zaznamenány do následující tabulky:  
 
Zjednodušená předběžná vyhodnocovací tabulka:  

Název firmy Nabízená cena  
(Kč včetně DPH) 

Důvod Zvýhodnění / 
zamítnutí nabídky 

Nabízená cena 
přepočtená na % 

ALLKON s.r.o. 228 000,00  100,00% 

BARÁNEK s.r.o. 479 999,29 
Nesprávný postup při 

doručení nabídky 
64,00% 

DELTAXX s.r.o. 588 000,00  48,57% 

Ecopra.cz s.r.o. 544 042,00  54,85% 

HORKÝ - stav s.r.o. Firma nabídku nedodala 

Pavel Švestka, s.r.o. Firma nabídku nedodala 

ProfiOdpady s.r.o. Firma nabídku nedodala 

STRIX Chomutov, a.s. Firma nabídku nedodala 

STROJEASTAVBY 
TVRDOŇ, s.r.o. 

Firma nabídku nedodala 

T2 recycling, s.r.o. Firma nabídku nedodala 

 
 Přepočet ceny na %: tento byl proveden z nabídkových cen včetně DPH podle níže 
uvedeného vzorce. Žádná firma nenabídla náhradní plnění a proto nebylo potřeba uplatnění 
zvýhodnění dle tohoto kritéria. 
 Vzorec pro přepočet ceny na procentní hodnocení: 

%=C-(((D-B)/(A-B))*(C-((B/A)*C))) kde 
A – celková cena určená pro zakázku (zde 700 000,00 Kč) 
B – cena nejvýhodnější nabídky (zde 228 000,00 Kč) 
C – hodnota v % celkového kritéria ceny (zde použito 100%) 
D – cena dané nabídky 
 Tento vzorec zaručuje, že nejvýhodnější nabídka získá vždy plný počet procent 
určených kritériem ceny. Ostatní nabídky jsou hodnoceny v poměru k nejvýhodnější ceně. 
 
Vyřazení nabídek z vyhodnocení pro nesplnění podmínek zadání: 
 V poptávce byl definován způsob podání nabídek: “Nabídky je nutno podat výhradně 
prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET a podepsat je elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na 
kvalifikovaném systémovém certifikátu.“ Tento způsob nesplnila firma BARÁNEK s.r.o..  



 Komise rovněž zkoumala cenu v případě nabídky od firmy ALLKON s.r.o., protože 
tato cena vykazovala více než 50ti procentní rozdíl od cenového průměru ostatních cen 
((479999,29 + 588000,00 + 544042,00) / 3 = 537347,10 což představuje aritmetický průměr 
ostatních cen a dále potom 100 - ((228 000,00 / 537347,10) x 100) = 57,57% je hodnota, která 
představuje procentní rozdíl). 
Komise zkoumání prováděla přímou telefonickou konzultací z firmou ALLKON s.r.o., která 
uvedla, že má zájem stavbu odstranit, jelikož má zájem o pozemky pod ní a je v tomto ohledu 
v kontaktu se správcem konkurzní podstaty původního majitele objektu. Z tohoto je patrno, že 
firma má skutečný zájem stavbu odstranit a pozemek uvést do stavu vhodného pro jeho další 
využití. 
 
Průběžná vyhodnocovací tabulka:  

Název firmy Nabízená cena  
(Kč včetně DPH) 

Důvod Zvýhodnění / 
zamítnutí nabídky 

Nabízená cena 
přepočtená na % 

ALLKON s.r.o. 228 000,00  100,00% 

BARÁNEK s.r.o. 479 999,29 Nesplnění podmínek 
zadání 

Nabídka vyloučena 

DELTAXX s.r.o. 588 000,00  48,57% 

Ecopra.cz s.r.o. 544 042,00  54,85% 

  
Vyhodnocení nabídek podle jednotlivých použitých kritérií:  

− Při vyhodnocení podle kritéria pořizovací ceny by komise postupovala tak, že ceny 
včetně DPH přepočítala na procentní hodnocení.  

Přepočet ceny na procentní hodnocení. Tento přepočet byl uskutečněn podle vzorce: 
%=C-(((D-B)/(A-B))*(C-((B/A)*C))) kde 

A – celková cena určená pro zakázku (zde 700 000,00 Kč) 
B – cena nejvýhodnější nabídky (zde 228 000,00 Kč) 
C – hodnota v % celkového kritéria ceny (zde použito 100%) 
D – cena dané nabídky 
 Tento vzorec zaručuje, že nejvýhodnější nabídka získá vždy plný počet procent 
určených kritériem ceny. Ostatní nabídky jsou hodnoceny v poměru k nejvýhodnější ceně. 
 
 Po podrobném vyhodnocení dle kritéria ceny a přezkoumání ceny u firmy ALLKON 
s.r.o.byly výsledky přepsány do následující tabulky a bylo přistoupeno k vyslovení 
závěrečného doporučení komise pro rozhodnutí ředitele DÚ. 
 
Závěrečná vyhodnocovací tabulka:  

Kritérium ALLKON s.r.o. DELTAXX s.r.o. Ecopra.cz s.r.o. 

Pořizovací cena 100,00% 48,57% 48,57% 

CELKEM 100,00% 48,57% 54,85% 

  



Po tomto vyhodnocení bylo přikročeno k výběru vítěze. Ke sporům v komisi nedošlo. 
Podle platné směrnice pro hospodaření s finančními prostředky DÚ komise doporučuje 
řediteli uzavřít smlouvu na provedení poptávaných prací u firmy ALLKON s.r.o..  
Z důvodu nejlepšího hodnocení nabídky dle použitých hodnotících kritérií. 
 
Zdůvodnění : 
 Firma ALLKON s.r.o. nabídla nejnižší nabídkovou cenu a vyhověla všem 
požadavkům poptávky.  Firma má dostatek zkušeností s předmětem plnění poptávky a lze se 
domnívat, že závazky plynoucí z uzavření kupní smlouvy beze zbytku dodrží. 
 
V  Praze dne 20.11.2012: 

Jméno a příjmení Funkce  Podpis 

Ing. Michal Fořt 
náměstek ředitele  
pro sekci stavební 

  

Ing. Miroslav Hron 
referent sekce stavební oblast 

Praha 
  

Filip Buriánek referát výpočetní techniky   

S vyhodnocením a pořízením formou  
smlouvy souhlasí 

 

Ing. Pavel Kodym ředitel DÚ   

 


