
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni 

Čj. : SOAP/002-1248/2018 

Datum: 18.6.2018 

Název veřejné zakázky: Zateplení objektů SOkA Rokycany – projektová dokumentace 

pro provádění stavby, autorský dozor projektanta 

Uchazeč SUDOP Project Plzeň a.s., IČ 
45359148 

ARI atelier s.r.o., IČ 28951531 

Datum a čas doručení 
nabídky 

13.6.2018, 11:53 13.6.2018, 14:29 

Základní způsobilost 
(bod 4.1.1.výzvy) 

splněno – čestné prohlášení splněno – čestné prohlášení 

Profesní způsobilost 
(bod 4.1.2. výzvy) 

splněno – výpis z OR, ŽL, osvědčení o 
autorizaci 

splněno – výpis z OR, ŽR, 
osvědčení o autorizaci 

Technické kvalifikace 
(bod 4.1.3. výzvy) 

splněno – seznam významných 
realizovaných služeb za poslední 3 
roky, seznam členů realizačního týmu 
s uvedením délky praxe hlavního 
projektanta 

splněno – seznam významných 
realizovaných služeb za poslední 
3 roky, seznam členů 
realizačního týmu s uvedením 
délky praxe hlavního projektanta 

Nabídková cena za 
zpracování PD včetně 
DPH v Kč 

330 330,00 296 450,00 

Nabídková cena za 
hodinu autorského 
dozoru včetně DPH 

460,00 968,00 

Délka odborné praxe 
hlavního projektanta 

26 let 25 let 

Návrh smlouvy splněno splněno 

Celkové bodové 
hodnocení nabídky 

92,82 89,74 

Výsledné pořadí 
výběru 

1 2 

Závěrečné vyhodnocení: Hodnotící komise provedla posouzení podaných nabídek 

z hlediska úplnosti a požadavků stanovených ve výzvě. Zadavatel vyzval dodavatele SUDOP 

Project Plzeň a.s. k doplnění údajů prokazujících splnění kvalifikace – o upřesnění, který ze 

členů realizačního týmu bude zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy a 

energetický posudek. Oslovený dodavatel toto upřesnění doložil dne 18.6.2018 

prostřednictvím systému NEN. Komise doporučuje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, IČ 45359148, neboť jeho nabídka 

splnila všechny požadované náležitosti stanovené ve výzvě k podání nabídek a celkové 

bodové hodnocení nabídky je vyšší než nabídka druhého dodavatele.  

 

Podpisy pověřených zaměstnanců (komise) za provedení zadávacího řízení: 

Ing. Pavel Šimáně …………………………………… 

Ing. Lenka Kasíková …………………………………… 

PhDr. Hana Hrachová, PhD. …………………………………… 

Podpis zadavatele: 

Mgr. Petr Hubka, ……………………………………. 

ředitel SOA v Plzni 
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