
Zadavatel: město Nové Město na Moravě
Sídlo: Vratislavovo nám. 103

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

Protokol o otevírání a hodnocení nabídek

1. Základní údaje 

Datum: 18. 06. 2018 v 18:00

Název veřejné soutěže: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření „Smlouvy o úplatném
převodu akcií společnosti SATT a.s.“

Termín pro podání nabídek: do 18. 06. 2018 do 17:45

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku se konala v souladu s usnesením zastupitelstva města přijatým
na jeho 23. zasedání konaném dne 23. 04. 2018 pod bodem č. 10/23/ZM/2018. 

Podmínkami účasti ve veřejné soutěži bylo mj.: 
a) nabídnout kupní cenu za Předmět převodu, přičemž minimální kupní cena za Předmět převodu

činí částku 92.362.000,- Kč; 
b) akceptovat bez výhrad návrh Smlouvy vyhotovený Vyhlašovatelem, a to tak, že Navrhovatel

přiloží k Návrhu podepsaný návrh Smlouvy vyhotovený Vyhlašovatelem; 
c) složit na účet Vyhlašovatele peněžitou kauci ve výši 500.000,- Kč jako zálohu na kupní cenu a

k Návrhu přiloží doklad o složení kauce.

Jediným  hodnotícím  kritériem  pro  výběr  nejvhodnější  nabídky  je  nabídnutá  výše  kupní  ceny  za
Předmět převodu. 

2. Údaje o členech soutěžní komise
Pro  otevírání  obálek  s nabídkami  a  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  byla  Vyhlašovatelem
jmenována soutěžní komise dle čl. VIII. Výzvy k podání nabídek do veřejné soutěže. 
Přítomní členové komise: 
1. Michal Šmarda – starosta města Nové Město na Moravě
2. Zdeněk Horák – starosta obce Dolní Rožínka
3. Josef Komínek – starosta města Velké Meziříčí
Přítomný sekretář soutěžní komise: 
Mgr. Libor Burian, advokát, se sídlem Brno, Krkoškova 728/2, PSČ 613 00, IČ 662 55 911

3. Údaje o místu a datu konání
Otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 18. 6. 2018 v sídle
Vyhlašovatele Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, a bylo zahájeno v 18:00

4. Záznam o kontrole převzatých nabídek 
Soutěžní komise převzala od zástupce Vyhlašovatele seznam podaných nabídek – nepřevzala žádnou
nabídku, neboť nebyla u vyhlašovatele podána žádná nabídka.   

5.  Záznam o výsledku otevírání obálek s     nabídkami:   
Komise neotevřela žádné obálky s nabídkami.   



Závěr: Žádná nabídka nebyla podána.  

Soutěžní komise tímto prohlásila, že žádná nabídka nebyla podána. 

Soutěžní komise na základě výše uvedených výsledků veřejné soutěže rozhodla o tom, že: 
- nedoporučuje Vyhlašovateli ke schválení žádnou z nabídek.

Důvod nedoporučení žádného z návrhů: nebyla podána žádná nabídka 

Podpisy přítomných členů soutěžní komise: 
Členové soutěžní komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Jméno: Podpis: 

Michal Šmarda v.r.               ....................................................

Zdeněk Horák v.r.  ....................................................

Josef Komínek v.r. ....................................................




