
 
 
 
 
GARDE/Ekologický právní servis 
Jiří Nezhyba, Josef Karlický 
Dvořákova 13 
602 00 Brno 
 
 
V Nošovicích dne 2.7.2009 
 
 
Výběr experta pro posouzení dopravního plánu  
 
Vážení přátelé, 
 
v souladu se závěry setkání signatářů Deklarace porozumění, které proběhlo dne 30.3.2010, 
níže uvádíme výsledky vyhodnocení nabídek společností, které jsme oslovili jako možné 
zpracovatele zhodnocení našeho dopravního plánu. 
 
S ohledem na to, že: 
 

- kritéria pro hodnocení nabídek jsou převážně subjektivní (zkušenosti, reference, přístup 
k řešení problému) 

- v objektivně hodnotitelných oblastech jsou nabídky velmi podobné (cena u společností 
DALOG a DHV CR, čas zpracování) 

- dle Deklarace porozumění záleží výběr experta na Vašem rozhodnutí,  
 
rozhodli jsme se níže uvést pouze stručnou sumarizaci obsahu předložených nabídek a náš 
pohled na ně, aniž bychom jednoznačně preferovali jednu z nich.  
 
V příloze zasíláme jednotlivé nabídky i další dokumenty, které nám společnosti poskytly. 
 
Z níže uvedeného je patrné, že zejména společnosti DALOG a DHV CR považujeme za vhodné 
osoby pro posouzení dopravního plánu (schopnost společnosti XENOS bohužel nelze plně 
posoudit, neboť nebyla schopna zpracovat dostatečně jasnou nabídku).  
 
Prosíme tedy o Vaší reakci, ať již se bude týkat výběru jedné z těchto společností či žádosti o 
poskytnutí dalších informací. 
 
Věříme, že vhodný výběr experta pro posouzení dopravního plánu povede k ideálnímu naplnění 
cílů Deklarace porozumění v této oblasti. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Petr Michník 
HMMC 
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Spole čnost  Informace o 

spole čnosti 
Obsah nabídky z hlediska 
spln ění p ředpoklad ů pro 
posouzení dopravního  plánu 

Cena Termín Poznámky 

DALOG 

Společnost se 
sídlem v Německu, 
široké zkušenosti 
s logistikou včetně 
specializace na 
automobilový 
průmysl 

nepochybně se jedná o 
„uznávaného experta v oblasti 
automobilového průmyslu“ 
 
rozsáhlá praxe, know-how, 
personální i technické vybavení 
 
plná schopnost kvalifikovaně 
posoudit vztah logistického 
plánu HMMC a veřejného zájmu 

33.600 EUR 
(+cestovné) 2 měsíce 

Velmi aktivní přístup ke zpracování 
nabídky.  
 
Vzhledem k tomu, že Dalog sídlí 
v Kolíně nad Rýnem a náš logistický 
partner Glovis ve Frankfurtu, lze 
očekávat efektivní spolupráci při 
zpracování posudku. 

DHV CR 

nadnárodní 
společnost, 
s centrálou 
v Nizozemí a 
pobočkami v ČR, 
více odvětví činnosti 
– kromě logistiky i 
specializace na 
životní prostředí 

specializace na posouzení 
logistiky z hlediska životního 
prostředí  
  
odborník na logistiku, nicméně 
chybí větší specializace na 
automobilový průmysl 

930.000,- Kč 
(cca 35.000,- 
EUR) 

3 měsíce 

Česká pobočka může umožnit lepší 
komunikace s HMMC, což je ovšem 
výhodou spíše pouze u částí 
logistiky, kterou nezajišťuje Glovis, 
tj. dodávky z bezprostřední blízkosti 
HMMC. 

XENOS 

malá belgická 
společnost 
představovaná 
především jejím 
majitelem, panem 
Paulem Strumanem, 
což je osoba 
s dlouholetými 
zkušenostmi 
v různých oblastech 
logistiky včetně 
automobilové 

také uznávaný expert na 
logistiku automobilového 
průmyslu včetně schopnosti 
posoudit veřejný zájem. 
 
Bohužel velmi stručná nabídka. 

1.500 EUR/den, 
nebyli schopni 
stanovit pevnou 
cenu za celý 
posudek 

2,5 – 3 
měsíce 

Poměrně obtížná komunikace při 
zpracování nabídky, na rozdíl od 
Dalogu nebyli schopni domluvit se 
s Glovisem na požadovaných 
datech. Z odborného hlediska 
ovšem vyhovující kandidát.  

 


