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Cílem diplomové práce pana Bc. Jana Haaseho (dále jen "diplomant") bylo popsat
proces získání zakázky ve stavebním podniku a v praktické části diplomové práce zpracovat
nabídku do veřejné obchodní soutěže. Téma práce znělo "Nabídka stavebního podniku do
veřejné obchodní soutěže". Tato práce by měla čtenáři poskytnout základní informaci
v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho aplikaci v reálném stavebním podniku.

Práce je zhruba rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části
diplomant vymezuje pojmy ze zákona č. 137/2006 S. o veřejných zakázkách. Dále popisuje
dělení zakázek, proces získání zakázky z pohledu teorie v konfrontaci s osobní zkušeností
z působení vobchodním oddělení stavební firmy. Tedy postupy zadavatele v zadávacím
řízení, metody hodnocení, výběr kritérií a finální výběr dodavatele. Hlavní důraz v této části
je kladen na kvalifikaci dodavatele, která je klíčovým bodem v získání zakázky.

Teoretická část je zpracována logicky a srozumitelně. Autor používá k vysvětlení
některých pojmů i osobní zkušenost. Vysvětluje, že použití zákona v praxi se setkává s mnoha
nejasnostmi, které ve finále musí řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jediné co
postrádám bylo vysvětlení dělení zakázek dle objemu a někdy menší odchylky od praxe jako
např. komise dnes již veřejně neprojednává zda-li uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady,
ale kontroluje jen, že nabídka je neporušená, v českém jazyce a smlouva o dílo je podepsaná
oprávněnou osobou. Autor se ještě mohl zmínit o podávání nabídek elektronickou formou.

Praktické části není co vytknout, protože diplomant se sám na tvorbě nabídek do
veřejné obchodní soutěže podílel. V diplomové práci je použita konkrétní zakázka, kterou
diplomant oceňoval. Skrze tento praktický příklad jsou vidět úskalí tvorby nabídky a to
hlavně splněním všech kvalifikačních předpokladů, kde i nepatrná chybička může vést
k vyloučení. Vyhraná zakázka je v závěru diplomové práce prezentována i z úrovně výroby
stavební firmy. Tedy praktická část uceleně vysvětluje celý průběh získání zakázky až po její
předání investorovi. Malý nedostatek vidím v někdy až příliš krkolomném slovníku
v praktické části - popis stavební firmy a menší nesrozumitelnost ve splnění kvalifikačních
předpokladů bez přítomnosti zadávací dokumentace např. technické předpoklady - referenční
stavby.

Diplomant svou prací dokázal, že pochopil problematiku týkající se zadávání
veřejných zakázek, kterou demonstroval na praktickém příkladu. Jen na pár výtek práci
považuji za velmi zdařilou.



Otázky:

Jaké technické kvalifikační předpoklady byly uvedeny v zadávací dokumentaci? (objasnění
přiložených referencí). Byla požadována i autorizace v oboru pozemních staveb?

Vyjasněte konkrétně dělení veřejných zakázek dle předpokládané ceny.

Co znamená zkratka ÚHOS a k čemu slouží?

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Ústí nad Labem dne 17.1.2014

Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E ·F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


