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ZPRÁVA O POSOUZENÍ NABÍDKY

V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
(dále jen „JŘBU“)

dle § 34 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen 
Zákon), za splnění podmínek § 23 odst. (7) písm. a) Zákona na dodatečné stavební práce 
na akci: 

„Rekonstrukce části B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u 
Nepomuka“ – 3.část

Název zadavatele: Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni
IČ zadavatele: 70979090
Sídlo zadavatele: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu
Předpokládaná cena bez DPH:
Termín prvního jednání: 6.6.2012, 13:00 hodin

1. Oslovený dodavatel k předložení nabídky
Obchodní firma sídlo IČ 

BÖGL & KRÝSL, k.s. Pod Špitálem 1452, 156 00 
Praha – Zbraslav

26374919

2. Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel tuto nabídku
Číslo nabídky Obchodní firma IČ Datum a čas doručení nabídky

1. BÖGL & KRÝSL, k.s. 26374919 6.6.2012 ve 13.00 hodin

3. Složení členů pro jednání v JŘBU
Členové pro jednání v JŘBU (dále jen „členové“) se sešli dne 6.6.2012 ve 13:00 hodin v sídle 
II.oddělení ekonomicko správního, Kardinála Berana 20, Plzeň na základě svolání 
zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce, za 
účelem posouzení nabídky a následné jednání s firmou v jednacím řízení bez uveřejnění. 

Složení členů pro jednání:
Jméno a příjmení Organizace (obchodní firma), pracovní zařazení
Ing. Václav Ženíšek D-plus,projektová a inženýrská a.s., stavební dozor investora
Ing. Pavel Šimáně Státní oblastní archiv v Plzni, zástupce ředitele pro věci 

ekonomické
Ing. Lenka Kasíková Státní oblastní archiv v Plzni, investiční referent

Zástupci firmy pro jednání:
Jméno a příjmení Obchodní firma
Viktor Valenta BÖGL & KRÝSL, k.s.

4. Posouzení nabídky
Členové převzali od zástupce zájemce nabídku a provedli posouzení a kontrolu úplnosti 
nabídky jednotlivých částí veřejné zakázky z hlediska splnění požadavků zadavatele 
uvedených ve výzvě a zadávací dokumentaci. 
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Kontrolou nabídnutého předmětu plnění zakázky výše uvedení členové ověřili, že odpovídá 
požadovanému předmětu plnění.

Nabídková cena činí:
bez DPH: 1 353 379,16 Kč
DPH 20% 270 675,83 Kč
cena včetně DPH:   1 624 054,99 Kč

Členové provedli kontrolu nabídkové ceny a potvrdili, že nabídková cena odpovídá 
požadovanému předmětu plnění. 

Členové provedli kontrolu znění návrhu Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo a konstatovali, že 
navrhované znění vychází z podmínek smlouvy o dílo, splňuje všechny formální náležitosti a 
že uvedený obsah odpovídá předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Závěr:
Vzhledem k výše uvedenému členové doporučují zadavateli uzavřít s firmou BÖGL & 
KRÝSL, k.s. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo. 

Jednání se zúčastnili, s výše uvedeným souhlasí a svými podpisy potvrzují:

Jméno a příjmení Organizace/obchodní firma, 
pracovní zařazení

Datum a podpis

Ing. Václav Ženíšek D-plus,projektová a 
inženýrská a.s., stavební 
dozor investora

Ing. Pavel Šimáně Státní oblastní archiv v Plzni, 
zástupce ředitele pro věci 
ekonomické

Ing. Lenka Kasíková Státní oblastní archiv v Plzni, 
investiční referent

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídky zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne 7.6.2012

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele

Mgr. Petr Hubka

Podpis oprávněné osoby zadavatele




