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Malá Morávka 18.10.2012 

 
 

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

 
veřejná zakázka v rámci otevřeného nadlimitního řízení 
 
“Výb ěrové řízení na dodávku zasněžovacího systému“, 
 
která je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 2.2. rozvoj cestovního ruchu, 2.2.1. Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. 
 
Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když 
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách 
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a 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.. 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když 
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 

1. Identifikační údaje zadavatele:  
Název: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
Sídlo: Malá Morávka 122, 793 36 
Identifikační číslo: 26864924 
Daňové identifikační číslo: CZ26864924 
Zastupující: Gabriela Bártková, místopředseda představenstva, Jaroslav Lukeš, předseda 
představenstva  
 

2. Zvolený druh zadávacího řízení: 
Otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávku. 
 
3. Identifika ční údaje vybraného uchazeče: 
TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 
Riečna 406/31, 010 04 Žilina-Bánová, Slovenská republika 
IČ: 36411922 
 
Vítězný uchazeč splnil všechny požadavky kladené zadavatele a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za 
předmět veřejné zakázky. Dodávka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů. 
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4. Identifika ční údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena, údaje o vyloučení uchazečů: 
Seznam posouzených nabídek: 
 

Pořadí nabídky Název uchazeče Adresa uchazeče 
1. Aqua Industrial s.r.o. Dalimilova 54, Olomouc-

Chomoutov, 772 00 
2. MND Eastern Europe, s.r.o. Železničná 1095, Poprad, 058 

01, Slovenská republika 
3. REMAVIA a.s. Horná 1673/15, 022 01 

Čadca, Slovenská republika 
4. TECHNOALPIN EAST 

EUROPE s.r.o. 
Riečna 406/31, 010 04, Žilina, 

Slovenská republika 
5. HYDROSPOL, spol. s r.o. Staré Město 58, 793 33 

 
Popis způsobu hodnocení nabídek: 
Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska zákonných požadavků, zejména prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, když:  
 

- Nabídka uchazeče č. 2, společnosti MND Eastern Europe, s.r.o. byla vyřazena z hodnocení, 
neboť neobsahuje doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů ve 
smyslu § 53 odst. 1 zákona a to konkrétně doklad dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006 
Sb., u statutárního orgánu – jednatele doklad o bezúhonnosti ve vztahu k území České 
republiky.  

- Nabídka uchazeče č. 3, společnosti REMAVIA a.s. byla vyřazena z hodnocení, neboť nabídka 
nesplňovala podmínky na obsah nabídky dle § 68 zákona. 

- Nabídka uchazeče č. 1, společnosti Aqua Industrial s.r.o. byla vyřazena z hodnocení, neboť 
neobsahuje doklady k prokázání splnění základního kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 
53 odst. 1 písm. a) zákona o trestní bezúhonnosti právnické osoby – uchazeče, což nebylo 
prokázáno způsobem dle § 53 odst. 3 písm. a) výpisem z evidence rejstříku trestů právnických 
osob. Dále nabídka uchazeče Aqua Industrial s.r.o. nesplnila náležitosti nabídky dle § 68 odst. 
3 písm. a) zákona, neboť v doručené nabídce zcela absentuje seznam statutárních orgánů nebo 
členů statutárních orgánů , kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli 
v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru k zadavateli. 

 
 
K  hodnocení postoupily pouze nabídky č. 4 a 5, společností TECHNOALPIN EAST EUROPE s.r.o. a 
HYDROSPOL, spol. s r.o. 
 
Výsledky hodnocení hodnocených nabídek zachycuje následující tabulka: 
 

Nabídka č. Název uchazeče Nabídková cena Pořadí v hodnocení 
4. TECHNOALPIN EAST 

EUROPE s.r.o. 
5.795.000,- Kč 1. 

5. HYDROSPOL spol. s r.o. 6.580.000,- Kč 2. 
 
5.Nebyl vyloučen žádný uchazeč, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu. 
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6. Nebyl použit soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění. 
Zadávací řízení nebylo zrušeno. 
 
7. Tato zpráva bude zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem, kdy dojde k ukončení zadávacího řízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Bártková       Jaroslav Lukeš 
místopředseda představenstva      předseda představenstva 


