
Záznam 
podle § 49. odst. 10 zák. 199/94 Sb. v posledním znění o posouzení a hodnocení nabídek na 

zpracování veřejné zakázky Přípravných  prací Plánu oblasti povodí Odry předložených na 
základě výzvy více zájemcům podle § 49 zák. 199/94 Sb. v posledním znění  

a)  údaje o složení komise: 
 Komise pracovala ve složení:  

 Ing. Petr Březina  Ing. Eva Hrubá  Ing. Břetislav Tureček  
Ing.Lukáš Pavlas  Ing. Jiří Maníček 
Ing. Zdislav Wantula  Ing.Hynek Orság 
Ing. Josef Veselský Mgr.Petr Procházka 

Na jednání komise byl zvolen předsedou   Ing. Petr Březina 
b) přehled přijatých nabídek: 
 1. Hydro-Koneko, s.r.o., Výstavní    10, Ostrava – Mariánské Hory 
 2. Hydroprojekt a.s.,Táborská 31, Praha 4 
 3. AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno 
 4. DHI Hydroinform, Na Vrších 5, Praha 10 
Výzvou k podání nabídky byl dne 24. 11. 2003 dopisem na doručenku osloven i pátý zájemce 
o veřejnou zakázku Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (Praha 6, Podbabská 30), ten 
však na ni do data ukončení soutěžní lhůty, tj. do 22.12.2003 nereagoval.   
c) popis posouzení nabídek 
Posouzeny byly nabídky firem:  
 1. Hydro-Koneko, s.r.o., Výstavní    10, Ostrava – Mariánské Hory 
 2. Hydroprojekt a.s.,Táborská 31, Praha 4 
 3. AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno 
 4. DHI Hydroinform, Na Vrších 5, Praha 10 
Komise posoudila nabídky jako formálně správné dle zadávacích podmínek. Žádná z nabídek 
nebyla navržena k vyřazení 
d) popis hodnocení nabídek 
Hodnocení proběhlo na základě rozboru kriterií zadaných v soutěžních podmínkách. 
1. nabídnutá cena – pevná nebo limitní (nejvýše přípustná) bez DPH a nabídnuté platební 

podmínky  
2. reference o pracích obdobného charakteru provedených uchazečem a jeho osob 

odpovědných za plnění zakázky, resp. jeho subdodavateli v posledních pěti letech vlastní 
kapacitou či týmem firem spolupracujícím pod jeho vedením 

3. využití znalostí uchazeče o problematice kvantity a kvality vod a odtokových poměrů 
v povodí Odry a využití vlastních dřívějších informací v dané oblasti 

4. prokázaná odborná způsobilost klíčových pracovníků pověřeného týmu 
Přílohou tohoto záznamu je vyhodnocovací tabulka podle zadaných kriterií a komisí 
odsouhlasených vah. 
e) výsledek a pořadí 
 1. AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno  
 2. Hydroprojekt a.s.,Táborská 31, Praha 4 
 3. Hydro-Koneko, s.r.o., Výstavní    10, Ostrava – Mariánské Hory 
 4. DHI Hydroinform, Na Vrších 5, Praha 10 
 
Příloha: tabulka kriteriálního vyhodnocení 
V Ostravě dne 6. ledna 2004 
Podpisy členů komise :  
Březina v.r., Tureček v.r., Maníček v.r.,, Hrubá v.r., Pavlas v.r., Wantula v.r., Orság v.r., 
Procházka v.r., Veselský v.r. 


