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Zadávací řízení: „Zpracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí  
– bytových a nebytových jednotek, domů a pozemků dle ceny administrativní 
určené podle cenových předpisů platných ke dni ocenění a ceny v místě a čase 
obvyklé (tržní) včetně DPH (v případě plátce)“ 

________________________________________________________________________ 

Zadavatel: 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 29 

IČ: 00845451 

Kontaktní osoba: Ing. Petra Brňáková (brnakova@moap.ostrava.cz, 599 442 124) 

________________________________________________________________________ 
Popis ZŘ 

Název:  Zpracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí – bytových 
a nebytových jednotek, domů a pozemků dle ceny administrativní 
určené podle cenových předpisů platných ke dni ocenění a ceny 
v místě a čase obvyklé (tržní) včetně DPH (případě plátce) 

Číslo veřejné zakázky: 04/12/B/S/OM/Br 

Druh zadávacího: řízení: Výzva k předložení nabídky  

Druh veřejné zakázky: Na služby 

Druh veřejné zakázky 

podle finančního limitu: Malého rozsahu 

Místo plnění/realizace: Moravská Ostrava a Přívoz 

________________________________________________________________________ 
Průběh zadávacího řízení 

Začátek kola:     16. 2. 2012 

Konec kola pro doručení nabídek:    do 16:00 hod. dne 27. 2. 2012 

________________________________________________________________________ 
Výsledky zadávacího řízení 

Seznam uchazečů:  

 
1. Ing. Petra Vařeková.  
2. Ing. Miroslav Procházka  
3. Ing. Jaromír Plaček 
4. Ing. Miroslav Balcar 
5. Ing. Jana Machová 
 
Vyřazeni pro nesplnění zadávacích podmínek 
1. Znalecký a oceňovací ústav, Prostějov 
2. Ing. Václav Hrnčíř 
3. Jiří Weiss  
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2 vybraní uchazeči: Ing. Jana Machová (88%) 

Ing. Petra Vařeková (81,04%) 
 
- závažnost kritéria 20% - cena za ocenění jednotlivé bytové nebo nebytové jednotky a podílu 

na společných částech domu a pozemku se zjišťováním její výměry: 1 500,- Kč; 1 600,- Kč  

- závažnost kritéria  20% - cena za ocenění bytové nebo a nebytové jednotky a podílu 
na společných částech domu a pozemku, kde nebude prováděno zjišťování výměry jednotek, 
ale jako podkladu pro zpracování znaleckého posudku bude použito již zpracované „Prohlášení 
vlastníka“ s výměrami jednotlivých jednotek předložené objednatelem: 1 200,- Kč; 1 300,- Kč  

- závažnost kritéria 20% - cena za ocenění jednotlivého domu prodávaného jako celek včetně 
pozemku: 12 000,- Kč; 5 000,- Kč 

- závažnost kritéria 20%  - cena za ocenění samostatného pozemku, tj pozemku nespadajícího jako 
podíl pozemku pro bytovou nebo nebytovou jednotku nebo domu prodávaného jaké celek: 
800,- Kč; 1 400,- Kč  

- závažnost kritéria  10% - cena za aktualizaci již zpracovaného znaleckého posudku: 800,- Kč; 
2 500,- Kč  

- závažnost kritéria 10% - cena za zjištění výše nájemného z nemovitostí v místě a čase obvyklé: 
1 200,- Kč; 1 200,- Kč 

 

 

Termín zahájení plnění: 1. 4. 2012 

Termín dokončení plnění: 31. 12. 2013 
   
 _______________________________________________________________________ 
Plnění zadávacího řízení  s vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva 

Celková konečná cena:   

Skutečný termín zahájení:  

Skutečný termín ukončení plnění:  

 


