
Kontrola výběrových řízení na veřejné zakázky za rok 2015, 

provedena ve dnech 23. a  24.11.2016 

Ke kontrole zadávání veřejných zakázek bylo náhodně vybráno 5 ukončených výběrových řízení.  

 

1. Výběrové řízení na stavební práce „Oprava místní komunikace ulice Zadní a výhybny na této“ 

s termínem podání do 15.04.2015, správce sl.K. Jelínková. 

Byly osloveny 3 stavební společnosti s nabídnutými cenami za zakázku: 

 

1. S a M silnice a mosty Děčín a.s.                                      269. 003,72 Kč  bez DPH 

2. INSKY spol.s r. o., Ústí nad Labem                                   380.193,12 Kč  bez DPH 

3. Dokom Final s. r.o.                                                              271.150,50 Kč bez DPH 

Vybranou společností pro zhotovení zakázky se po vyhodnocení cenových nabídek  starostou 

Mgr.M.Kulhánkem dne 21.04.2015 stala společnost  S a M silnice a mosty Děčín a.s..                     

Splnila rozhodující kritérium, kterým byla nejnižší cena za vyhotovení zakázky. 

2. Výběrové řízení na „Rekonstrukce chodníku Valtířov“ s termínem podání do 15.04.2015, 

správce sl.K.Jelínková. 

Byly osloveny 3 stavební společnosti s nabídnutými cenami za zakázku: 

 

1. S a M silnice a mosty Děčín a.s.                                       652.435,28 Kč bez DPH 

2. INSKY spol. s r.o.,Ústí nad Labem                                  616.165,22 Kč bez DPH 

3. Ravek s.r.o.                                                                          644.046,10 Kč bez DPH 

Vybranou společností pro zhotovení zakázky se po vyhodnocení cenových nabídek komisí dne 

22.04.2015 stala společnost INSKY  spol. s r.o.. Splnila rozhodující kritérium, kterým byla nejnižší 

nabídnutá cena za vyhotovení zakázky.             

3. Výběrové řízení na  „Odvoz odvodněného kalu z ČOV Velké Březno“ cca. 800 t za rok, 

s termínem podání do 07.07.2015,  správce Ing.J. Lípová. 

 Byly osloveny 3 společnosti s nabídnutými cenami za zakázku: 

 

1. SONO PLUS  s.r.o.                                                                      955,90 Kč / tuna bez DPH 

2. SITA CZ, a.s.                                                                                290,- Kč / tuna bez DPH 

3. P-EKO, s.r.o. Ústí nad Labem                                                 230,- Kč / tuna bez DPH 

Vybranou společností se dne 17.07.2015  po vyhodnocení cenových nabídek Mgr.M.Kulhánkem stala 

firma P-EKO, s.r.o.. Splnila rozhodující kritérium, kterým byla nejnižší cena za likvidaci tuny odpadu 

z ČOV Velké Březno.   Chybně je v protokolu o vyhodnocení ze dne 17.07.2015 uvedená u společnosti 

SONO PLUS cena za likvidaci tuny odpadu ve výši 1.210,- Kč za tunu včetně DPH. Nabídky se 

posuzovaly bez DPH. Po odpočtu DPH je výsledná cena za likvidace tuny odpadu firmou SONO PLUS 

s.r.o. 955,90 Kč / tuna bez DPH. Tato skutečnost však nijak neovlivnila výsledek soutěže. 



 

Doporučení: při dalším rozhodování o společnosti, která bude likvidovat odpad zohlednit 

taktéž cenu dopravy (přistavení, nakládka-čerpání kalu, nájezdový kilometr). 

 

4. Výběrové řízení na „Zajištění kulturního programu Dne obce“ s termínem podání nabídek do 

27.07.2015, správce Mgr.M.Kulhánek. 

          Byly osloveny 2 společnosti s nabídnutými cenami za zakázku: 

 

1. Agentura Festive                                                                            80.000,- Kč 

2. Sdružení historického šermu ( SHŠ ) Malchus                            95.000,- Kč 

Vybranou společností se dne 27. 07. 2015 po vyhodnocení nabídek správcem výběrového řízení 

Mgr.M.Kulhánkem  stala Agentura Festive s nejnižší nabídnutou cenou za zakázku, která byla 

rozhodujícím kritériem. 

 

5. Výběrové řízení na „Pravidelný odvoz-likvidace bioodpadu v kontejneru“ s termínem podání do 

27.05.2015, správce Mgr.M. Kulhánek 

           Byly osloveny 2 společnosti s nabídnutými cenami za zakázku: 

 

1. AVE Ústí nad Labem s.r.o.                                                 

2. KUKA CZ s.r.o. Malečov                                            

Po posouzení cenových nabídek dne 26.05.2015 správcem výběrového řízení Mgr.M.Kulhánkem byla 

vybrána jako nejvýhodnější společnost KUKA CZ s.r.o. Malečov, která splnila rozhodující kritérium-

nejnižší cenu za zakázku. 

               Doporučení: při dalším posuzování nabídek na odvoz bioodpadu přesně formulovat 

poptávku po službě. Z protokolu o vybrání nejvýhodnější nabídky není zřejmá jasná definice 

poptávaných služeb. Jedná se o tzv. zásadu transparentnosti, která v tomto případě byla ohrožena. 

Závěr:  na uskutečněná výběrová řízení se vztahovala právní legislativa zákona číslo 137/2006Sb., 

který byl zrušen a nahrazen zákonem číslo 134/2016Sb. platným od 1.10.2016. Všeobecně nebyly 

porušeny základní zásady. Obce byly povinné dle uplatněné legislativy zrušeného zákona číslo 

137/2006Sb. vybírat dodavatele na základě  výběrového řízení pokud hodnoty zakázek přesáhnou 2 

mio Kč bez DPH na pořízení zboží a služeb a 6 mio Kč bez DPH na stavební práce. Nedostatek zákonné 

regulace veřejných zakázek malého rozsahu řešili zadavatelé tvorbou interních pokynů-vnitřními 

směrnicemi. Vedení obce Velké Březno v současné době ustavuje rozhodčí komise k vyhodnocování 

nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu dle ekonomické výhodnosti. Zákon ukládá u smluv na 

veřejné zakázky s hodnotou plnění nad 500 tis. korun českých bez DPH tyto zveřejňovat na svém 

profilu včetně všech dodatků a příloh. 

                                                  Ve Velkém Březně 13.12.2016  za kontrolní výbor Tomáš Pýcha. 

  


