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Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Zadavatel Město Proseč, IČ 002 70 741, se sídlem Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

zastoupený starostou Janem Macháčkem posoudil nabídky ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Odstranění stavby č.p. 102, Proseč“ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění ohledně nabídek podaných v tomto zadávacím řízení 

a vydává toto 

 

 

r o z h o d n u t í : 

Nejvhodnější nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu předložil uchazeč č. 2, 

M&M zemní práce v.o.s., IČ: 49282689 se sídlem Záboří 5, Proseč, s nabídkovou cenou 

51.000,- Kč bez DPH. 

Zadavatel dále stanovil pořadí dalších uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace 

v požadovaném rozsahu: 

Na druhém místě se umístil uchazeč č. 4 ROJAR – zemní práce, IČ: 43501869 se 

sídlem Zbožnov 49, Skuteč, s nabídkovou cenou 98.888,- Kč bez DPH. 

Na třetím místě se umístil uchazeč č. 1 PP-GROUP.CZ s.r.o., IČ: 28829913 se sídlem 

Proseč 378, Proseč, s nabídkovou cenou 128.899,- Kč bez DPH. 

Na čtvrtém místě se umístil uchazeč č. 3 STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., IČ: 

25253387 se sídlem Morašice 59, Morašice s nabídkovou cenou 163.000,- Kč bez DPH. 

 

 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Zadavatel se podrobně seznámil s protokolem o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

ze dne 4. října 2013 a na jeho základě rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, 

neboť vybraný uchazeč předložil nabídku, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.  

 



      Město Proseč 
 Proseč 18, 539 44 

             
 

 

 

 

 

P o u č e n í : 

 

Institut námitek se ve veřejné zakázce malého rozsahu neuplatňuje. Rozhodnutí 

zadavatele je tedy konečné a podání námitek proti němu se nepřipouští.  

Vybraný uchazeč se tímto vyzývá k poskytnutí součinnosti nezbytné k uzavření 

smlouvy o dílo. 

 

V Proseči 7. října 2013 

………..………………………… 

               Jan Macháček 

               starosta města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

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

ROJAR – zemní práce,  Zbožnov 49, Skuteč 

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

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., Morašice 59, Morašice 

 


