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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 
 
Název zakázky: „Rekonstrukce přízemí kulturního domu v Olbramicích“ 
 
Zastupitelstvo obce Olbramice na svém zasedání dne 1. 2. 2021 v bodě 14/14.251.3 schválilo  
na základě zdůvodněného doporučení hodnotící komise ve výběrovém řízení na rekonstrukci 
přízemí kulturního domu v Olbramicích jako dodavatele stavby firmu 
 
FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:25815458 

 
Seznam posuzovaných nabídek: 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno,příjmení 
dodavatele/zájemce 

IČ dodavatele Datum podání 
nabídky 

1. SATIM CZ  s.r.o. 29199433 15.1.2021 

2. BESKYDGROUP s.r.o. 28614321 18.1.2021 

3. KVAZAR akciová společnost 00560383 18.1.2021 

4. DUO STAV s.r.o. 25357522 19.1.2021 

5. FENBAU s.r.o. 25815458 20.1.2021 

 
Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny: 
 

    

 
 
Popis hodnocení nevyloučených nabídek včetně odůvodnění: 
 
Hodnotící komise provedla na svém zasedání dne 20. 1. 2021 posouzení předložených 
nabídek.  
Hodnotícím kritériem byla: 

- nabídková cena    100% 
Vzhledem k vyššímu počtu doručených nabídek komise rozhodla, že po otevření všech 
nabídek budou tyto seřazeny dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Kontrola, zda došlá 
nabídka splňuje i všechy další požadované náležitosti, bude provedena nejprve u nabídky 
s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud tato nabídka splní všechny požadavky zadavatele, další 
nabídky již kontrolovány nebudou. V případě, že by cenově nejvýhodnější nabídka všechny 
náležitosti nesplňovala, bude přikročeno ke kontrole druhé nejnižší nabídky (popř. dalších 
v pořadí, dokud nebude zvolena nabídka, která všechny požadavky splnila).  
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Výsledek hodnocení – pořadí nabídek 
 

POŘADÍ NÁZEV FIRMY CENA VČ. DPH 

1. FENBAU  s.r.o. 713.698,11 

2. DUO STAV s.r.o. 723.611,44 

3. BESKYDGROUP s.r.o. 724.911,00 

4. KVAZAR akciová společnost 834.781,24 

5. SATIM CZ s.r.o. 845.959,40 

 
V Olbramicích dne 2. 2. 2021  
 
 
 
 
Ing. Ladislav Bárta v. r.  
starosta 
 

 


