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Cílem diplomové práce slečny Lenky Svobodové s názvem "Nabídka stavebního
podniku do veřejné obchodní soutěže" je sestavení nabídky podle zadávací dokumentace a
připravení dokumentace výrobní přípravy realizace. Dokumentace výrobní přípravy realizace
je vypracována na základě metod z oboru projektového řízení, tedy v současnosti vysoce
účinného nástroje pro řízení a dosahování cílů stavebních organizací.

Práce je rozdělena do dvou tematických částí. Obecná část obsahuje definice a
procesní pravidla a postupy nezbytné pro pochopení všech podstatných fází zadávání veřejné
zakázky. Rovněž práce vyhovuje platným zákonům a vyhláškám, především zákonu o
zadávání veřejných zakázek. Praktická část obsahuje pohled konkrétního uchazeče na všechny
úkoly a náležitosti nabídky nezbytné pro úspěch ve veřejné zakázce.

Praktická část práce a popis řízení zakázek ve zvoleném podniku je v logické
návaznosti. Nejprve jsou představeny informace o podniku a samotné zakázce. Důraz je
kladen na tvorbu nabídkové dokumentace a dokumentace výrobní přípravy realizace. Oceňuji
výstižné představení serverů k získávání zakázek, které jsou v dnešní době velmi využívané.

Celá diplomová práce svědčí o tom, že studentka pochopila složitou problematiku
procesů a postupů při zpracování veřejných zakázek, což je především zřejmé z velmi přesné
demonstrace na vybraném příkladu v praktické části diplomové práce. Práce může být použita

• j

jako vzorový příklad sestavení nabídky do obchodní soutěže ..
Diplomová práce je přehledná, v logických návaznostech. Po jazykové stránce je práce

na kvalitní úrovni; bez gramatických chyb nebo překlepů.

Otázky:

1. Kdo posuzuje námitky uchazeče proti rozhodnutí zadavatele u veřejné zakázky?

2. Navrhla byste nějaké zlepšení společnosti KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., po
zhodnocení řízení zakázek v této společnosti?
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