
Protokol o otevírání obálek s nabídkami 
 

sepsaný dne 4. 10. 2013 v 11 hodin při otevírání obálek  
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
 

„Odstranění stavby č.p. 102, Proseč“ 

 
Zadavatel vyzval k podání nabídky 5 dodavatelů, jimiž jsou:  
 

Název dodavatele sídlo  IČ  

PP-GROUP.CZ s.r.o. Proseč 378, Proseč 28829913 

SKOS s.r.o. Smetanova 269, Skuteč 62027077 

STAVITESTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o. Morašice 59, Morašice 25253387 

ROJAR – zemní práce Zbožnov 49, Skuteč 43501869 

M&M zemní práce v.o.s. Záboří 5, Proseč 49282689 

 
Zároveň zadavatel zveřejnil výzvu k podání nabídek jiným vhodným způsobem. 

 
Do konce lhůty pro podání nabídek přijal zadavatel 4 nabídky uchazečů, jímž jsou: 
 

č. 
Doručeno Název dodavatele sídlo IČ 

Cena bez 
DPH 

1 
4.10.2013  
8.22  

PP-GROUP.CZ s.r.o. Proseč 378, Proseč 28829913 128.899,- 

2 
4.10.2013 
8.38 

M&M zemní práce v.o.s. Záboří 5, Proseč 49282689 51.000,- 

3 

4.10.2013 
9.42 

STAVITESTVÍ JOKEŠ, spol. 
s r.o. 

Morašice 59, 
Morašice 

25253387 163.000,- 

4 
4.10.2013 
9.43 

ROJAR – zemní práce Zbožnov 49, Skuteč 43501869 98.888,- 

 
Firma SKOS s.r.o., Smetanova 269, Skuteč,   IČ 62027077 se z veřejné zakázky omluvila 
z kapacitních důvodů. 

 
 
Po skončení lhůty pro podání nabídky: 
 a) nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky.  
b) byly doručeny nabídky těchto uchazečů: … Tyto nabídky nebudou otevřeny. 
 
Přijaté obálky byly řádně uzavřené a správně označené.  

  
 
 



Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je 
starosta, který přistoupil k otevírání obálek v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány 
do seznamu doručených a přijatých nabídek. Všechny přijaté obálky s nabídkami byly 
otevřeny, zkontrolovány v souladu se zadávacími podmínkami.  

 
Nejvhodnější nabídku předložil jediný uchazeč č. 2, jímž je M&M zemní práce v.o.s., 

Záboří 5, Proseč, IČ: 49282689. 
 
Odůvodnění:  
Uchazeč předložil nabídku, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. 
 

č. 
Doručeno Název dodavatele sídlo  IČ  Cena  

bez DPH 

2 
4.10.2013 
8.38 

M&M zemní práce v.o.s. Záboří 5, Proseč 49282689 51.000,- 

 
 

Skončeno, přečteno, podepsáno.  
 
V Proseči dne 4. 10. 2013 v 11.20 hodin  
 
 
 
        
 
      ……………………………………………. 

Jan Macháček 
       Starosta města 
 
 


