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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

I. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 16 
 

Pořadové 
číslo 

nabídky 
účastníka 

Datum a čas 
podání 
nabídky 

Obchodní firma 
účastníka Sídlo účastníka 

IČO 
účastníka 

Složení 
kauce 

1. 
10.02.2020 

13:11:41 
ELTODO 

OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

Novodvorská 
1010/14, 142 

01 Praha 4 

257 51 
018 

ANO 

 
Posouzení nabídek z hlediska souladu s podmínkami účasti 

 
Nabídka pro balíček č. 1 účastníka ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. netrpí vadami a Vyhlašovatel 
podanou nabídku zařadil do soutěže. Účastník splnil podmínku složení kauce k zajištění 
povinnosti v příslušném minitenderu podepsanou výzvou k převedení kauce.  
 

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním 
 
Jediná podaná nabídka v rámci této veřejné soutěže, která nebyla Vyhlašovatelem vyřazena, 
byla Vyhlašovatelem hodnocena dle základního hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena 
měsíčního nájemného definovaného v balíčku. V rámci tohoto základního hodnotícího kritéria 
byla hodnocena výše nabídkové ceny. Jako výhodnější měla být hodnocena nabídka toho 
zájemce, jehož nabídková cena byla vyšší než nabídková cena ostatních zájemců.  
 
Minimální celková nabídková cena tvoří v tomto balíčku částku 131.700,- Kč, přičemž účastník 
nabídl vyšší cenu, tedy v tomto smyslu je jeho nabídka v souladu se zadávacími podmínkami. 
Rovněž žádná jednotková cena za reklamní nosič předložená účastníkem není nižší než 
minimální stanovená za každý nosič. 

Vyhlašovatel: 
Hlavní město Praha 

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
IČO: 000 64 581 

 
Správce: 

Technologie hlavního města Prahy a.s. 
Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ: 170 00 

IČO: 256 72 541 
 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: 
„Pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení hl. m. Prahy“  
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Účastník Nabídková cena 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 132.729,- Kč 

 
II. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 17 

 
Pro balíček č. 4 nebyly ve lhůtě pro podání nabídek obdrženy žádné nabídky. Příslušný 
minitender tak bude ukončen. 
 

III. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 18 
 
Pro balíček č. 5 nebyly ve lhůtě pro podání nabídek obdrženy žádné nabídky. Příslušný 
minitender tak bude ukončen. 
 

IV. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 19 
 
Pro balíček č. 6 nebyly ve lhůtě pro podání nabídek obdrženy žádné nabídky. Příslušný 
minitender tak bude ukončen. 
 

V. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 20 
 

Pořadové 
číslo 

nabídky 
účastníka 

Datum a čas 
podání 
nabídky 

Obchodní firma 
účastníka Sídlo účastníka 

IČO 
účastníka 

Složení 
kauce 

1. 
10.02.2020 

13:14:37 
ELTODO 

OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

Novodvorská 
1010/14, 142 

01 Praha 4 

257 51 
018 

ANO 

 
Posouzení nabídek z hlediska souladu s podmínkami účasti 

 
Nabídka pro balíček č. 7 účastníka ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. netrpí vadami a Vyhlašovatel 
podanou nabídku zařadil do soutěže. Účastník splnil podmínku složení kauce k zajištění 
povinnosti v příslušném minitenderu podepsanou výzvou k převedení kauce.  
 

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním 
 
Jediná podaná nabídka v rámci této veřejné soutěže, která nebyla Vyhlašovatelem vyřazena, 
byla Vyhlašovatelem hodnocena dle základního hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena 
měsíčního nájemného definovaného v balíčku. V rámci tohoto základního hodnotícího kritéria 
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byla hodnocena výše nabídkové ceny. Jako výhodnější měla být hodnocena nabídka toho 
zájemce, jehož nabídková cena byla vyšší než nabídková cena ostatních zájemců.  
 
Minimální celková nabídková cena tvoří v tomto balíčku částku 131.700,- Kč, přičemž účastník 
nabídl vyšší cenu, tedy v tomto smyslu je jeho nabídka v souladu se zadávacími podmínkami. 
Rovněž žádná jednotková cena za reklamní nosič předložená účastníkem není nižší než 
minimální stanovená za každý nosič. 

 

Účastník Nabídková cena 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 131.850,- Kč 

Výsledek hodnocení nabídek 
 

Na základě hodnocení nabídky účastníka, které proběhlo shora popsaným způsobem, bylo 
stanoveno celkové ohodnocení a pořadí: 

 

Účastník Nabídková cena Pořadí 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 131.850,- Kč 1. 

 
 

VI. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 21 
 
Pro balíček č. 8 nebyly ve lhůtě pro podání nabídek obdrženy žádné nabídky. Příslušný 
minitender tak bude ukončen. 
 

VII. Seznam podaných nabídek pro minitender č. 22 
 
Pro balíček č. 10 nebyly ve lhůtě pro podání nabídek obdrženy žádné nabídky. Příslušný 
minitender tak bude ukončen. 
 
V Praze dne 13. 2. 2020 

 
 




