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ROZHODNUTÍ O VÝB ĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
 

 

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., zastoupená místopředsedou představenstva Gabrielou 
Bártkovou a předsedou představenstva Jaroslavem Lukešem, rozhodl o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávku Výběrové 
řízení na dodávku technologie lanové dráhy 
 

 

Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická 
výhodnost nabídky je vyjádřena dílčími hodnotícími kritérii vyjadřujícími vztah užitné 
hodnoty a ceny. Těmito dílčími kritérii jsou nabídková cena a stáří zjištěné jako doba v letech 
uplynulá od roku výroby předmětu dodávky do roku 2012, když žádná z hlavních částí 
předmětu dodávky nesmí být starší 15ti let.  
Hodnocení bylo provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií 
se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u 
jednotlivých nabídek bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě, že 
podle uvedené metody dosáhne více nabídek stejné bodové hodnoty, bude rozhodující pro 
určení nejvýhodnější nabídky dílčí kritérium nabídková cena. 
Váha dílčího kritéria cena je 60%, váha dílčího kritéria stáří je 40%. Bodová hodnota dílčího 
kritéria stáří je odvislá od rozdílu číslovky 15 a číslovky představující počet let uplynutých od 
roku výroby dodávky do roku 2012. Rokem výroby dodávky je rok výroby nejstarší hlavní 
části dodávky, přičemž pro tyto účely se za hlavní části dodávky považují poháněcí a vratná 
stanice, traťové podpěry, pohony, frekvenční měniče, motory, dopravní lano, hydraulické 
napínání, technologie rozběhového pásu, kladkové baterie, vozy a nouzový pohon vč. 
záložního spalovacího motoru. 
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Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách zadavatele 
www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek, 
na internetových stránkách poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-
moravskoslezsko.cz a zadáno ke zveřejnění na portálu věstníku veřejných zakázek ISVZUS 
dne 26.7.2012. Předběžné oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve věstníku veřejných 
zakázek dne 25.6.2012. 
 
Ve stanovené lhůtě byly doručeny 3 nabídky, 1 nabídka byla vyloučena z hodnocení pro 
nedoložení dokladů o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 písm. a) 
zákona 137/2006 Sb., 2 nabídky postoupily k hodnocení.   
 

 

 

Vítězným uchazečem je společnost LEITNER AG SpA 

 

 

Vítězná nabídka splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem a obsahuje nabídku 

s nejvyšší ekonomickou výhodností.   

 
 

 
 
 
 
 
 

Gabriela Bártková       Jaroslav Lukeš 
místopředseda představenstva     předseda představenstva 


