
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43 
 DNE: 4.5.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 668/2020/RUP 

 

NÁZEV: 
 

Generel dopravy pro město Žďár n. S. – výsledky    

 

ANOTACE: 
Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele  

Návrh usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele Generelu 
dopravy pro město Žďár n. S., tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek   

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Ing. Irena Škodová Předkládá: odbor rozvoje a ÚP 

 



 
Název materiálu: Generelu dopravy pro město Žďár n. S. – výsledky   
 
Počet stran:  16 
Počet příloh:   Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 
   Oznámení o výběru dodavatele 
 
 
 
Popis 
Na základě výběrového řízení na dodavatele Generelu dopravy pro město Žďár n. S. projednává 
rada města výsledky výběrového řízení tak, jak jej předkládá komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města. Generel je součástí dotace OPZ.   
 
 
Geneze případu 
RM č. 32, konaná dne 19.1.2020, j.č. 506/2020/RUP – vyhlášení VŘ  
 
 
Návrh řešení 
Schválit materiál   
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 
• Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele Generelu 

dopravy pro město Žďár n. S., tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek   
 

• Rada města neschvaluje navržený postup a ukládá Městskému úřadu následující postup: … 
 
 
Doporučení předkladatele 
Viz. Návrh řešení 
 
 
Stanoviska  
---  
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ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
 
 
 

Veřejná zakázka 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 

 
Číslo zakázky (pod kterým byla 
uveřejněna na www.esfcr.cz) 13369 

Rozsah veřejné zakázky Zadávací řízení zakázky malého 
rozsahu 

Režim veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu 

Druh zakázky Služby 

Předpokládaná hodnota zakázky 1.400.000 Kč bez DPH 

Název / obchodní firma 
zadavatele 

Město Žďár nad Sázavou 
 

Sídlo zadavatele 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 

IČ zadavatele / DIČ zadavatele 00295841/ CZ00295841 

Lhůta pro podávání nabídek 6.4.2020 10:00 

Uveřejnění výzvy k podání 
nabídek 

Výzva k podání nabídek byla 
uveřejněna na www.esfcr.cz dne 
18.3.2020, od uveřejnění proběhlo do 
nejzazšího termínu pro podání nabídek 
19 dní. 

 
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je 

dostupný na https://zakazky.zdarns.cz/. 
 
Zakázka je realizována v rámci projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj 
města Žďár nad Sázavou reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367, 
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost. 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.esfcr.cz/
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1. Seznam přijatých elektronických nabídek  

Zadavatel obdržel tyto nabídky: 
 
Číslo 
nabídky 

Dodavatel (název / obchodní firma, sídlo, IČ) Datum a přesný čas 
doručení nabídky 

1  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 
984/15, 110 00, Praha 1, IČ: 48588733 
 

31.3.2020 
v 9:58 hodin 

3* Ing. Lenka Macková  
Sokolská 20, 783 86, Dlouhá Loučka, IČ: 
06280455 

5.4.2020 
v 16:43 hodin 

 
*Účastník svoji původní nabídku zneplatnil dne 5.4. 2020 v 16:31:04 a nahrál ji 
znovu téhož dne v 16:43:41. Zneplatněné nabídce systém přiřadil pořadové číslo 
2, a proto má nově podaná nabídka pořadové číslo 3. Zneplatněná nabídka č. 2 
účastníka Ing. Lenka Macková nebyla (a nemohla být) předmětem hodnocení. 
 

2. Otevírání nabídek  

Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové/náhradníci členů komise a 
osoba přizvaná přítomní na jednání seznámení s identifikací obdržených nabídek 
a následně podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.  
Dne 6. 4. 2020 v 10:00 hod. se sešla komise za účelem otevírání obálek ve 
složení: 

 

Členové komise 
Pracovní zařazení 

Přítomen/ 
nepřítomen 

Ing. Irena Škodová odbor rozvoje a územního 
pánování 

přítomna 

Ing. Martin Mrkos, ACCA starosta města přítomen 
Ing. Josef Klement místostarosta města přítomen 
Mgr. Ludmila Řezníčková místostarostka města nepřítomna 

Osoba přizvaná 
Pracovní zařazení 

Přítomen/ 
nepřítomen 

Mgr. Veronika Kučerová administrátor přítomna 
 
Otevírání nabídek provedli členové komise jmenované zadavatelem a osoba 
přizvaná – administrátor veřejné zakázky. 
 
Otevírání nabídek proběhlo výše uvedeného dne od 10:00 na adrese sídla 
Zadavatele. 
Ing. Irena Škodová a Mgr. Veronika Kučerová otevřely elektronické nabídky a 
zbytek komise sledoval otevírání nabídek na monitoru PC.  
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Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval podat nabídky pouze 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
 

3. Hodnocení nabídek 

 
Dne 14.4.2020 v 12:00 hod. se sešla komise za účelem hodnocení nabídek ve 
složení: 

 

Členové komise 
Pracovní zařazení 

Přítomen/ 
nepřítomen 

Ing. Martin Mrkos, ACCA starosta města přítomen 
Mgr. Ludmila Řezníčková místostarostka města přítomna 
Mgr. Zdeněk Navrátil člen rady města přítomen 
Ing. Jan Prokop Oodělení projektů přítomen 
doc. Ing. Pavel Drdla, 
Ph.D. 

DFJP, oddělení teorie 
dopravy a řízení 

přítomen 

Náhradníci členů 
komise Pracovní zařazení 

Přítomen/ 
nepřítomen 

Ing. Josef Klement místostarosta města nepřítomen 
Ing. Radek Zlesák člen rady města nepřítomen 
Markéta Zástěrová odbor rozvoje a územního 

plánování 
nepřítomna 

Ing. Ilona Vráblová odbor rozvoje a územního 
plánování 

nepřítomna 

Petr Fuksa odbor rozvoje a územního 
plánování 

nepřítomen 

Osoby přizvané Pracovní zařazení Přítomen/ 
nepřítomen 

Mgr. Veronika Kučerová administrátor přítomna 
Ing. Irena Škodová odbor rozvoje a územního 

pánování 
přítomna 

 
 
Před zahájením procesu hodnocení nabídek podepsali členové komise/náhradníci 
členů komise přítomní na jednání, kteří tak dosud neučinili, čestné prohlášení o 
nepodjatosti (vůči všem doručeným nabídkám). 

Zadavatel, resp. jím jmenovaná komise, provedla hodnocení nabídek před jejich 
posouzením a tyto seřadila podle kritérií ekonomické výhodnosti nabídky (nejnižší 
nabídkové ceny). 
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Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel ve výzvě k podání nabídek základní 
hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky. 

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit nejnižší 
nabídkou cenu. Celková nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe 
bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za celý předmět 
plnění v Kč bez DPH. 
 
Hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronického nástroje E-ZAK. 
Celková nabídková cena obsažená v příloze č. 2 Výzvy je rozhodná pro hodnocení 
nabídek. 
 
 

4. Výsledek hodnocení 

 
 

 
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Zadavatel hodnotil ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové 
ceny. Po provedení hodnocení nabídek se na prvním místě dle posuzovaného 
kritéria umístil účastník Ing. Lenka Macková, IČ 06280455 (nabídka č. 3). 
  

5. Posouzení úplnosti nabídek  
 
Dne 14.4.2019 v 12:15 hod. se sešla komise ve složení uvedeném v bodě 3 
tohoto Zápisu, která současně plní funkci pro posouzení nabídek.  

Komise začala s posuzováním nabídky č. 3, která se dle hodnotícího kritéria 
umístila na prvním místě. Posouzení úplnosti nabídky spočívalo v provedení 
kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.  

Těmito údaji a doklady jsou: 

• Formální náležitosti nabídky 
• Nabídková cena 

 

Komise v posuzované nabídce shledala tři nedostatky: 
 

1. Zadavatel požadoval v bodě 8.1 Výzvy nabídku účastníka opatřit 
elektronickém podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
dodavatele. Vycházel z bodu 20.6. PŽP OPZ, dostupných na 
https://www.esfcr.cz/file/9002/, která tuto povinnost zakotvuje. Nabídka 
účastníka nebyla opatřena elektronickým podpisem, pouze v příloze č. 3 – 
Vzory ke zpracování nabídky bylo na posledním listu uvedena poznámka 
„V případě požadavku na el. podpis, na vyžádání zašlu s digitálním 

Pořadí Číslo 
nabídky IČO Nabídková 

cena bez DPH 
1. 3 06280455 1.190.000 
2. 1 48588733 1.950.000 

https://www.esfcr.cz/file/9002/
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podpisem“. I když se jedná o formální požadavek, který nemá vliv na 
transparentnost výběrového řízení, účastník z Výzvy věděl, že je nutné 
tuto povinnost splnit (o čem svědčí i výše uvedená poznámka účastníka).  
 

2. Zadavatel požadoval v bodě 8.2 Výzvy, aby součástí návrhu smlouvy o dílo 
byla příloha č. 1 Technické podmínky – Specifikace rozsahu generelu 
dopravy. Nabídka účastníka tuto přílohu neobsahovala.  

3. Nabídková cena účastníka je 1.190.000,-Kč bez DPH, což je o 210.000,-Kč 
bez DPH méně než předpokládaná hodnota stanovená Zadavatelem. 
Komise však nemá v úmyslu písemně požádat účastníka o upřesnění 
základních prvků nabídky.  

 
Dále došlo k posouzení kvalifikace.  

Zadavatel požadoval k prokázání kvalifikace:  

• Čestné prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla 
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný 
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

• V rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace předloží dodavatel 
seznam významných zakázek, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 
let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje, aby součástí 
seznamu byly alespoň 3 služby obdobného charakteru, jako je předmět 
veřejné zakázky: 
Realizace generelu dopravy NEBO strategie udržitelné městské 
mobility města, z toho jedna realizace s minimálním finančním 
objemem 1.000.000,- Kč bez DPH a jedna realizace se zapojením 
veřejnosti u města velikosti min. 15 000 obyvatel.  
Tyto dvě výše uvedené podmínky (minimální finanční objem a zapojení 
veřejnosti) je možné splnit v rámci jedné veřejné zakázky. 
 

• Dodavatel zároveň předloží seznam techniků (realizační tým), kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 
Dodavatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, které bude 
obsahovat seznam fyzických osob podílejících se na realizaci předmětné 
zakázky, včetně jejich profesních životopisů a uvedení právního vztahu 
vůči dodavateli. Mezi uvedenými osobami budou alespoň 3 osoby které: 

o Projektový manažer (vedoucí týmu) - Zadavatel požaduje, aby 
tato osoba měla min. 1 rok praxe s poskytováním služeb 
obcím/městům, jež jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž musí 
mít zkušenost s vedením min. 1 realizace generelu dopravy nebo 
strategie udržitelné městské mobility města. Tato osoba musí 
disponovat vysokoškolským vzděláním.  

o 2 členové realizačního týmu - Oba 2 členové realizačního týmu 
musí mít min. 1 rok praxe s poskytováním služeb obcím/městům, 
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jež jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž musí mít zkušenost 
s min. 1 realizací generelu dopravy nebo strategie udržitelné 
městské mobility města. 

Z čestného prohlášení dodaného v nabídce vyplývá, že účastník splňuje základní 
způsobilost. Součástí čestného prohlášení je i seznam významných zakázek, 
které dodavatel poskytl včetně uvedení ceny a identifikace objednatele. 
Z předloženého seznamu vyplývá, že dodavatel (resp. jeho poddodavatel, 
prostřednictvím kterého účastník prokazuje technickou kvalifikaci) realizoval 
v posledních 5 letech Zadavatelem požadované 3 služby obdobného charakteru 
jako je předmět veřejné zakázky a jejich finanční objem splnil požadovaný 
finanční minimální objem.  
 
Komise v posuzované nabídce zároveň shledala nedostatky:  
 

1. Posuzovaná nabídka neobsahovala profesní životopisy realizačního týmu, 
ačkoli to byl požadavek uvedený v bodě 7.2.2. Výzvy. 

2. Komise shledala rozpor mezi požadavkem na projektového manažera 
(vedoucího realizačního týmu) a údaji obsaženými v nabídce. V příloze č. 3 
– Vzory ke zpracování nabídky, byla jako projektový manažer uvedena 
Ing. Lenka Macková. Dle poskytnutých informací tato osoba disponuje 1 
rokem praxe se zpracováním plánů mobility měst Hranice a Otrokovice. 
„Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice“ byla i jedna ze tří 
referenčních zakázek (všechny referenční zakázky byly prokázány 
poddodavatelem společností UDIMO spol. s.r.o., IČO: 44740069). Nicméně 
informace ohledně vedení min. 1 uvedené realizace chyběla. 
 
Komise se proto z dobré vůle rozhodla kontaktovat kontaktní osoby 
objednatele z měst Otrokovice a Hranice. Kontaktní osoba objednatele u 
zakázky „Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice“ uvedla, že 
dodavatelem byla společnost UDIMO spol. s.r.o. a komunikace týkající se 
realizace byla s Ing. Macejkou (jeden z jednatelů společnosti UDIMO spol. 
s.r.o. a člen realizačního týmu uvedený v nabídce). Komise kontaktovala i 
druhého objednatele uvedené zakázky - město Hranice. Zde kontaktní 
osoba sdělila, že „Plán mobility města Hranice“ je stále v plnění (3. část) a 
dodavatelem je společnost UDIMO spol. s.r.o. Na jednáních týkajících se 
realizace byli mj. Ing. Macejka i Ing. Macková. Ani jeden z objednatelů 
tedy nepotvrdil vedení realizace Ing. Mackovou.  
Jelikož nabídka č. 3 trpí celou řadou nedostatků - nebyla elektronicky 
podepsaná, návrh smlouvy o dílo neobsahoval požadovanou přílohu č. 1, 
chyběly profesní životopisy u všech tří techniků a informace ohledně 
vedení min. jedné realizace projektovým manažerem, komise shledala 
nabídku v rozporu se zadávacími podmínkami.  
Z informací poskytnutých objednateli zakázek z měst Hranice a Otrokovice 
vyplývá, že Ing. Macková nemohla sama vést realizační tým, když na 
jednáních s referenčními objednateli buď nebyla, nebo s ní byl přítomen 
Ing. Macejka. Existuje proto důvodná pochybnost o její zkušenosti 
s vedením celé realizace. Na podporu tohoto tvrzení svědčí i fakt, že 
v přiloženém návrhu smlouvy o dílo je v čl. VI. uveden Ing. Macejka jako 
osoba určená zhotovitelem (dodavatelem) pro vzájemný styk a 
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zabezpečení povinností vyplývající se smlouvy, nikoli Ing. Macková, 
jakožto vedoucí realizačního týmu. Navíc obě veřejné zakázky, během 
kterých Ing. Macková získala dle poskytnutých informací roční praxi, byly 
realizovány společností UDIMO spol. s.r.o. 
Komise závěrem dodává, že nutnost předložení všech dokumentů a 
náležitosti nabídky byly jasně stanoveny ve Výzvě. Zadavatel dokonce 
prodloužil lhůtu pro podání nabídek prostřednictvím Vysvětlení č. 1 ze dne 
19.3.2020 o 7 dní, aby dodavatelé měli vzhledem k aktuálnímu stavu v ČR 
čas na vypracování úplné nabídky, která bude ve všech bodech odpovídat 
požadavkům stanovených ve Výzvě. Komise považuje za nepřijatelné, aby 
účastník vědomě zaslal nabídku s nedostatky (požadavek na el. podpis) a 
Zadavatel musel prodlužovat dobu pro výběr dodavatele o čas pro 
doplnění neúplné nabídky. 
Komise doporučuje Zadavateli vyloučit nabídku č. 3 účastníka 
z výběrového řízení.  

 
Jelikož komise doporučila vyloučení nabídky č. 3, které se dle hodnotícího kritéria 
umístila na prvním místě, posoudila nabídku č. 1 účastníka, který se umístil 
jako druhý v pořadí. Posouzení úplnosti nabídky spočívalo v provedení kontroly 
údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.  

Těmito údaji a doklady jsou: 

• Formální náležitosti nabídky 
• Nabídková cena 

Nabídka č. 1 byla elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele, obsahovala všechny požadované přílohy návrhu smlouvy o dílo. 
Nabídková cena činí 1.950.000,- Kč bez DPH, což je o 550.000,- Kč bez DPH více 
než předpokládaná hodnota. Zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil, že 
předpokládaná hodnota je rovněž maximální a nepřekročitelnou, a proto účastník 
mohl stanovit nabídkovou cenu vyšší než předpokládaná hodnota, aniž by porušil 
zadávací podmínky.  
 
 
Dále došlo k posouzení kvalifikace.  

 
Kvalifikace, kterou Zadavatel požadoval ve Výzvě, je uvedena již u posouzení 
nabídky č. 3, a proto komise odkazuje na její znění výše.  
 
 
Z čestného prohlášení dodaného v nabídce vyplývá, že účastník splňuje základní 
způsobilost. Součástí čestného prohlášení je i seznam významných zakázek, 
které dodavatel poskytl včetně uvedení ceny a identifikace objednatele. 
Z předloženého seznamu vyplývá, že dodavatel realizoval v posledních 5 letech 
Zadavatelem požadované 3 služby obdobného charakteru jako je předmět 
veřejné zakázky a jejich finanční objem splnil požadovaný finanční objem. 
Nabídka obsahovala profesní životopisy techniků, ze kterých vyplývá, že splňují 
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požadavky dle Výzvy. Nad rámec účastník přiložil i Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Komise shledala nabídku č. 1 jako bezvadnou, plně odpovídající požadavkům 
stanovených zadávacími podmínkami. Nabídka sice obsahuje cenu, která 
převyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, nicméně Zadavatel 
nestanovil výši předpokládaná hodnoty jako maximální, a proto účastník 
neporušil zadávací podmínky. Komise neshledala nabídkovou cenu jako 
mimořádně nízkou, a proto nevyzývala k objasnění této ceny.  
 
Na první místě se dle hodnotícího kritéria umístila nabídka č. 3, komise ji však 
kvůli zmíněným nedostatkům doporučila vyřadit z výběrové řízení. Následně 
posoudila nabídku č. 1, která se umístila na druhém místě, a kterou shledala jako 
bezvadnou, plně odpovídající Výzvě. Proto komise doporučuje vybrat účastníka 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 48588733. 
 
 

6. Potvrzení souhlasu komise a osob přizvaných se zápisem 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.4.2020   

Člen/náhradník člena komise Podpis 
Ing. Martin Mrkos, ACCA  

Mgr. Ludmila Řezníčková  

Mgr. Zdeněk Navrátil  

Ing. Jan Prokop  

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.  

Ing. Josef Klement  

 
Osoby přizvané Podpis 
Ing. Irena Škodová  

Mgr. Veronika Kučerová  
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7. Předání zápisu zadavateli, výběr dodavatele a další informace 
zadavatele o průběhu zadávacího řízení 

 
Zápis byl předán zadavateli 
dne 

20.4.2020 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat za 
zadavatele   

Ing. Martin Mrkos, ACCA 

Rozhodnutí o výběru dodavatele 

Zadavatel souhlasí s doporučením hodnoticí komise. 

Datum a podpis osoby 
oprávněné jednat za 
zadavatele  

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.4.2020   

 
……………………………………………… 
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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  

 

Veřejná zakázka 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 

 
 
 

Číslo zakázky (pod kterým byla 
uveřejněna na www.esfcr.cz) 13369 

Rozsah veřejné zakázky Zadávací řízení zakázky malého 
rozsahu 

Režim zakázky Zakázka malého rozsahu 

Druh zakázky Služby 

Předpokládaná hodnota zakázky 1.400.000 Kč bez DPH 

Název / obchodní firma 
zadavatele 

Město Žďár nad Sázavou 
 

Sídlo zadavatele 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 
 

IČ zadavatele / DIČ zadavatele 00295841/ CZ00295841 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat za zadavatele   Mgr. Veronika Kučerová 

 

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je 
dostupný na https://zakazky.zdarns.cz/ 

 
Zakázka je realizována v rámci projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj 
města Žďár nad Sázavou reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367, 
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esfcr.cz/
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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 4. 2020 

 

1 VÝSLEDEK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 
 

Zadavatel 

 

r o z h o d l 

 

o výběru nejvhodnější nabídky takto: 

 

1.1 Identifikační údaje dodavatele, jehož nabídka byla vybrána 
jako nejvhodnější 

 

Číslo 
nabídky 

Název/firma 
účastníka IČO Nabídková cena 

v Kč bez DPH 
1 Mott MacDonald CZ, 

spol. s r.o. 
48588733 1.950.000 

 
 

1.2 Odůvodnění: 
 

Zadavatel, resp. jím jmenovaná komise, provedla hodnocení nabídek před jejich 
posouzením a tyto seřadila podle kritérií ekonomické výhodnosti nabídky 
(nejnižší nabídkové ceny). Komise vypracovala Zprávu o hodnocení nabídek, kde 
se po provedení hodnocení na prvním místě umístila nabídka č. 3 účastníka Ing. 
Lenka Macková, IČO: 06280455. Komise posoudila tuto nabídku, ale zjistila 
rozpor mezi údaji obsaženými v nabídce a zadávacími podmínkami a Zadavatel 
byl povinen tohoto účastníka z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel proto vybral 
nabídku č. 1 účastníka Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO: 48588733, který se 
umístil jako druhý v pořadí, jako nejvýhodnější a nejlépe splňující základní 
hodnotící kritérium. Nabídka č. 1 je bezvadná a plně odpovídající požadavkům 
stanovených zadávacími podmínkami. 
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2 DALŠÍ ÚDAJE 
 

2.1 Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci 

 

Vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci čestným prohlášením a Výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

 

2.2 Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií 
kvalifikace  

 

 
Z čestného prohlášení dodaného v nabídce vyplývá, že vybraný dodavatel splňuje 
základní způsobilost. 

Součástí čestného prohlášení je i seznam významných zakázek, které dodavatel 
poskytl včetně uvedení ceny a identifikace objednatele. Zadavatel požadoval, aby 
součástí seznamu (za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení) byly 3 
služby obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky - Realizace 
generelu dopravy NEBO strategie udržitelné městské mobility města, z toho 
jedna realizace s minimálním finančním objemem 1.000.000,- Kč bez DPH a 
jedna realizace se zapojením veřejnosti u města velikosti min. 15 000 obyvatel. 
Současně Zadavatel požadoval seznam techniků (realizační tým), kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky. Z předloženého seznamu významných zakázek 
vyplývá, že dodavatel tuto podmínku splnil. Součástí nabídky byl i seznam 
techniků včetně délky požadované praxe a jejich profesních životopisů. Nad 
rámec účastník přiložil i Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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3 ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK  
 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 4. 2020 

 

3.1 Fyzické osoby, které se podílely na hodnocení  
 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise. Na hodnocení nabídek se podíleli 
následující členové komise. 

 

 

3.2 Seznam nabídek, které byly hodnoceny 
 

Číslo 
nabídky Název/firma účastníka IČO 

1 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 48588733 
3* Ing. Lenka Macková 06280455 

 

*Účastník svoji původní nabídku dne 5.4. 2020 v 16:31 zneplatnil a nahrál ji 
znovu téhož dne v 16:43. Zneplatněné nabídce systém přiřadil pořadové číslo 2, 
a proto má nově podaná nabídka pořadové číslo 3. Zneplatněná nabídka č. 2 
účastníka Ing. Lenka Macková nebyla (a nemohla být) předmětem hodnocení. 

 

3.3 Popis hodnocení nabídek 
 

Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel ve výzvě k podání nabídek základní 
hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky. 

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit nejnižší 
nabídkou cenu. Celková nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe 
bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za celý předmět 
plnění v Kč bez DPH. 
 
Hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronického nástroje E-ZAK. 

Celková nabídková cena obsažená v příloze č. 2 zadávací dokumentace je 
rozhodná pro hodnocení nabídek. 

Členové komise 
Ing. Martin Mrkos, ACCA 
Mgr. Ludmila Řezníčková 
Mgr. Zdeněk Navrátil 
Ing. Jan Prokop 
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. 
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3.4 Výsledek hodnocení nabídek 
 

Pořadí Číslo 
nabídky Název/firma účastníka IČO 

Celková 
nabídková 

cena bez DPH 
1. 3 Ing. Lenka Macková 06280455 1.190.000 
2. 1 Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o. 
48588733  

1.950.000 
 

3.5 Odůvodnění hodnocení nabídek 
 

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Zadavatel hodnotil ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové 
ceny. Po provedení hodnocení nabídek se na prvním místě dle posuzovaného 
kritéria umístil účastník Ing. Lenka Macková, IČ 06280455 (nabídka č. 3). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Za zadavatele: 
 
 
Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 
 

 

Podpis oprávněné osoby: 
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