
Protokol hodnotící komise   

v rámci zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Zajištění udržitelné a 

stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (Zambie) za léta 2014 – 

2018“ 

Ve dnech 2. - 10. 3. 2020 posuzovala hodnotící komise dvě (2) nabídky, které byly předloženy 

v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR „Zajištění 

udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (Zambie)“ za léta 

2014 – 2018. Společné závěrečné zasedání hodnotící komise se uskutečnilo 10. 3. 2020. 

Zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu bylo vyhlášeno dne 7. 2. 2020 se 

stanoveným termínem pro příjem nabídek do 26. 2. 2020. Ve stanoveném termínu byly doručeny 

celkem dvě (2) nabídky, u nichž obálková komise shledala, že dostály formálním požadavkům 

stanoveným ve vyhlášeném zadávacím řízení: 

 

Poř. č. nabídky Předkladatel Stanovisko obálkové komise 

1 HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. V POŘÁDKU 

2 Evaluation Advisory CE, s.r.o. V POŘÁDKU 

 

Hodnotící komise byla jmenována ve složení: 

1. Václav Bálek, ředitel ORS MZV, předseda komise  

2. Tomáš Píša, SED MZV 

3. Miloš Toušek, OZAP MZV 

4. Radek Nedvěd, AFR MZV 

5. Tereza Černá, MZe 

Hodnotící komise posoudila uvedené dvě (2) nabídky dle kritérií obsažených ve vyhlášení 

zadávacího řízení. Se souhlasem OKZ byla nabídková cena bez DPH hodnocena na škále 0-40 bodů; 

několik dílčích kritérií kvality a odbornosti na škále 0-60 bodů (maximum celkem 100 bodů).  

Na tomto základě vyhodnotila komise jako nejlepší nabídku předloženou předkladatelem  

Evaluation Advisory CE, s.r.o., která obdržela celkem 87 bodů. Nabídka předkladatele 

HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. obdržela celkem 86,4 bodů. Hodnotící komise tudíž 

doporučuje uzavřít příkazní smlouvu s předkladatelem Evaluation Advisory CE, s.r.o. 
 

V Praze dne 10. 3. 2020 

 

Václav Bálek          ……………………………. 

 

Tomáš Píša    ……………………………. 

 

Miloš Toušek        ……………………………. 

 

Radek Nedvěd                        ……………………………. 

 

Tereza Černá             ……………………………. 

 

Doporučení hodnotící komise schválil: 

 

….……….……………………………. 

Ing. Martin Tlapa, MBA,  

náměstek pro řízení sekce SED, MZV 

 


