
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK V RÁMCI VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO 
ROZSAHU V LIMITU NAD 100 000,-K Č BEZ DPH 

 
1. Název zakázky: Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítk ův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM 
2. Zadavatel: Město Český Krumlov, IČ: 00245836 
3. Předmět zakázky:  

Akce je rozdělena na dvě části: 

1) Regenerace aleje ke Kvítkovu Dvoru, Český Krumlov 

Cílem realizace projektu je regenerace části historické aleje z poloviny 18. století, vysazené podél komunikace spojující zámeckou zahradu s areálem 
Kvítkova Dvora. S ohledem na stáří, hodnotu a význam v krajině bylo stromořadí v roce 1992 vyhlášeno památnými stromy. 

Alej je celkově ve špatném zdravotním stavu, k prudkému zhoršení došlo zejména v posledních deseti letech. Regenerace spočívá v odstranění 
nejrizikovějších stromů a náletových porostů v blízkosti aleje, ošetření vzrostlých dřevin (včetně instalace bezpečnostních vazeb) dle projektové 
dokumentace a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2012) a výsadba nových stromů. 

2) Regenerace aleje u DDM, Český Krumlov 

Cílem realizace projektu je regenerace stromořadí podél komunikace pro pěší spojující městský park s Jižními terasami v tzv. III. meandru řeky 
Vltavy na území města Český Krumlov. S ohledem na aktuální zdravotní stav je u stromů nutné provést ošetření tak, aby byla zajištěna provozní 
bezpečnost a další rozvoj. Regenerace aleje zahrnuje odstranění nejrizikovějších dřevin, ošetření stromů (včetně instalace bezpečnostních vazeb) dle 
projektové dokumentace a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2012) a výsadba nových stromů.   

  
4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 940.462,-Kč 
5. Místo / termín plnění zakázky: k.ú. Český Krumlov, p.p.č. 1483/2, 1429/6, 204/1, 204/2, předpokládaný termín realizace: červenec 

– říjen 2014 
6. Termín uveřejnění výzvy: 13.5.2014 

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na www.ckrumlov.cz dne 13.5.2014 a dále pak na úřední desce zadavatele dne 13.5.2014.  
       

7. Lhůta pro podání nabídky: původně nejpozději do 27.5.2014 9:00hod, termín prodloužen do 30.5.2014 9:00hod 
 
 
 
 



8. Seznam oslovených uchazečů: 
K předložení nabídek bylo vyzváno 5 uchazečů.  

č. Název firmy, adresa, IČ resp. jméno, příjmení, místo podnikání, IČ 

1 Mgr. Daniel Kocourek, Železniční 195, 381 01 Český Krumlov, IČ: 72138181 

2 Richard Jirák, DiS., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, IČ: 74959841 

3 Libor Švec, 391 36 Sudoměřice u Tábora 134, IČ: 45130167  

4 Zdeněk Tesař, Novohradská 235, 379 01 Třeboň, IČ: 72178965 

5 Ing. Jan Toušek, Ústrašičká 115, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 72113294 
 

9. PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  
Dne 30.5.2014 v 9:30hod. se v sídle zadavatele na adrese Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, sešla komise pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

Jméno a příjmení člena (náhradníka) komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pracovní zařazení předseda 

JUDr. Karel Laczkó Právník, OKT ne 
Ing. Vlasta Horáková Vedoucí OŽPaZ ano 
Mgr. Bohumil Florián Radní ne 

10. Záznam o kontrole převzatých nabídek 
Komise převzala od zadavatele seznam podaných nabídek a celkem 9 nabídek, které byly podány v řádné lhůtě stanovené pro podání 
nabídek. Komise provedla jejich kontrolu a konstatuje, že všechny obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout 
a jsou neporušeny. 

11. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami 
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla) a zaprotokolovala následující 
údaje: 

Číslo nabídky Uchazeč 
(obchodní firma, sídlo, IČ) 

Datum a přesný čas doručení 
nabídky 

1 Ing. Jan Spěváček, sídlo Čermná 6, 342 01 Sušice, IČ: 64389561 28.5.2014 8:00hod 

2 
JANSTROM s.r.o., Ústrašická 115, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad 

Lužnicí, IČ: 25160044 
28.5.2014 8:00hod 



3 Ing. Jiří Včelák, Mlynářovice 66, 384 51 Volary, Č: 67181724  28.5.2014 8:00hod 

4 
Mgr. Daniel Kocourek, Železniční 195, 381 01 Český Krumlov, IČ: 

72138181 
28.5.2014 11:59hod 

5 Ing. Václav Šmejkal, Št. Dvořáka 543, 399 01 Milevsko, IČ: 15800318 29.5.2014 8:00hod 

6 Mgr. Roman Šimůnek, Riegrova 255, 259 01 Votice, IČ: 70793042 29.5.2014 8:00hod 

7 ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ: 28998880 29.5.2014 8:00hod 

8 Tomáš Havel, Pražská tř. 2081/35, 370 04 České Budějovice, IČ: 71566619 29.5.2014 15:15hod 

9 Jan Koníček, Vyšný 107, 381 01 Český Krumlov, IČ: 73512907 30.5.2014 8:26hod 

12. Posouzení nabídek  
Nejprve byla na prvním jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, které se uskutečnilo dne 30.5.2014 
v 9:30hod v sídle zadavatele na Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti 
nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. 
Těmito údaji a doklady jsou: 

1. Nabídková cena, 
2. Doklad prokazující základní kvalifikační předpoklady: čestné prohlášení dle vzoru, 
3. Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, doklad o aktivním profesním vzdělání – držitel 
certifikátu Český nebo Evropský (ETW) arborista, 

4. Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady: seznam minimálně 2 služeb stejného nebo obdobného typu 
jako je předmět plnění veřejné zakázky v hodnotě min. 150tis. Kč vč. DPH, realizovaných uchazečem v posledních 
3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění,  

5. Návrh smlouvy, 
6. Seznam subdodavatelů, 
7. Prohlášení o dalších skutečnostech dle vzoru. 

 
 



Komise po posouzení nabídek konstatovala, že tito uchazeči budou vyzváni k doplnění / objasnění svých nabídek:  
1. Uchazeč, který podal nabídku č. 1, byl dne 4.6.2014 v 9:39 hod. vyzván k doplnění neúplné nabídky o následující dokumenty: kopie 

dokladu o aktivním profesním vzdělání, kopie pojistné smlouvy příp. čestné prohlášení, že uchazeč pojistnou smlouvu v souladu s čl. 
7, odst. 7.8 Smlouvy o dílo uzavře a zadavateli doloží její prostou kopii před uzavřením smlouvy o dílo, bude-li jeho nabídka vybrána 
jako nejvhodnější. Ve stanovené lhůtě 3 dní od doručení výzvy uchazeč doložil požadované dokumenty.  

2. Uchazeč, který podal nabídku č. 4, byl dne 4.6.2014 v 9:57 hod. vyzván k objasnění své nabídky: konkrétně Seznamu referenčních 
zakázek, kterými v rámci veřejné zakázky prokázal technické kvalifikační předpoklady. Ve stanovené lhůtě 3 dní od doručení výzvy 
uchazeč nabídku objasnil.  

3. Uchazeč, který podal nabídku č. 6, byl dne 4.6.2014 v 10:09 hod. vyzván k doplnění neúplné nabídky o následující dokumenty: krycí 
list nabídky vč. podpisu oprávněné osoby, kopii pojistné smlouvy příp. čestné prohlášení, že uchazeč pojistnou smlouvu v souladu s 
čl. 7, odst. 7.8 Smlouvy o dílo uzavře a zadavateli doloží její prostou kopii před uzavřením smlouvy o dílo, bude-li jeho nabídka 
vybrána jako nejvhodnější. Ve stanovené lhůtě 3 dní od doručení výzvy uchazeč doložil požadované dokumenty.  

4. Uchazeč, který podal nabídku č. 7, byl dne 4.6.2014 v 10:21 hod. vyzván k doplnění neúplné nabídky o následující dokumenty: kopie 
pojistné smlouvy příp. čestné prohlášení, že uchazeč pojistnou smlouvu v souladu s čl. 7, odst. 7.8 Smlouvy o dílo uzavře a zadavateli 
doloží její prostou kopii před uzavřením smlouvy o dílo, bude-li jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, krycí listy rozpočtů. Ve 
stanovené lhůtě 3 dní od doručení výzvy uchazeč doložil požadované dokumenty.  

5. Uchazeč, který podal nabídku č. 8, byl dne 4.6.2014 v 10:40 hod. vyzván k doplnění neúplné nabídky o následující dokumenty: kopie 
pojistné smlouvy příp. čestné prohlášení, že uchazeč pojistnou smlouvu v souladu s čl. 7, odst. 7.8 Smlouvy o dílo uzavře a zadavateli 
doloží její prostou kopii před uzavřením smlouvy o dílo, bude-li jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. Dále byl uchazeč požádán o 
vysvětlení rozporu ve své nabídce, konkrétně pak ve smlouvě o poskytnutí subdodávky. Ve stanovené lhůtě 3 dní od doručení výzvy 
uchazeč doplnil informace ke své nabídce.  

 
Z hodnocení byla vyloučena nabídka č. 9, neboť uchazeč neprokázal požadované profesní kvalifikační předpoklady tím, že předložený 
seznam referenčních zakázek obsahoval namísto dvou požadovaných pouze jednu službu stejného nebo obdobného typu jako je předmět 
plnění veřejné zakázky v hodnotě min. 150tis. Kč vč. DPH, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a 
doby plnění. 
 
Dne 6.6.2014 v 9:30 hod se v sídle zadavatele na adrese Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov uskutečnilo druhé jednání komise pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Komise konstatovala, že uchazeči č. 1, 4, 6 a 7 doplnili / objasnili své nabídky 
v souladu s požadavky komise, a proto nebudou vyloučeni ze zadávacího řízení. Uchazeč č. 8 byl na základě rozhodnutí komise pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek vyzván k doplnění neúplné nabídky o následující dokumenty: kopie pojistné smlouvy v 



souladu s čl. 7, odst. 7.8 Smlouvy o dílo, kterou má dle svého vyjádření uzavřenou. Dále pak uchazeč doloží prostou kopii smlouvy o 
poskytnutí subdodávky prosté formálních chyb. Uchazeč ve stanovené lhůtě požadované doklady doložil.  
 

13. Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek provedla komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení uvedeném v bodě č. 9 na svém 
třetím jednání, které se uskutečnilo dne 9.6.2014 ve 13:45 v sídle zadavatele na adrese Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
Hodnocení úplných nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových čísel. 
Nabídky byly hodnoceny dle následujícího hodnotícího kriteria: 

1. nejnižší nabídková cena vč. DPH s váhou 100 % 
14. Výsledek hodnocení 

Číslo 
nabídky 

Nabídková cena v Kč vč. DPH 
 Pořadí 

8. 209.660,57 1. 
3. 219.368,00 2. 
4. 303.598,00 3. 
7. 375.447,57 4. 
2. 477.471,00 5. 
1. 486.087,20 6. 
5. 561.899,00 7. 
6. 625.033,97 8. 

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 8. 
 

15. Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH. 
 

16. Poznámky komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: -. 
 
Níže podepsaný člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek činí svým podpisem kromě odsouhlasení 
hodnocení komise i čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu ke shora specifikované zakázce. Prohlašuje, že se nepodílel na 
zpracování žádné z nabídek, které byly předloženy, nemá osobní zájem na zadání zakázky ani ho nespojuje osobní, pracovní či jiný 



obdobný poměr s uchazeči zakázky. Dále prohlašuje, že se zřetelem k výsledku zadávacího řízení se mu nedostane žádné osobní 
výhody a neutrpí újmu. Členové komise svým podpisem tohoto protokolu výslovně prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v této komisi. 
 
V Českém Krumlově dne 9.6.2014.   

 

 
 

 
17. Výběr dodavatele a další informace zadavatele o průběhu zadávacího řízení: 

 
V Českém Krumlově dne 9.6.2014.    
 

 

Mgr. Dalibor Carda 
 


