„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“
Zadavatel:

Obec Pohorovice
zastoupená Janem Kolouškem, místostarosta
obce
Pohorovice 46, 389 01 Vodňany

IČ:

00667773

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“

Protokol o jednání hodnotící komise
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
dle § 12, odst. 3, zák. č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Hodnotící komise se 4. 7. 2016 v 10,00 hodin sešla na základě svolání zadavatele na svém jednání vztahujícímu se
k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. Z jednání pořídila tento protokol.
I. Složení hodnotící komise a její schopnost usnášení
1. Předseda komise – Gabriela Vaciková
2. Místopředseda komise – Veronika Skalová
3. člen komise – Adriana Zachová
Na jednání hodnotící komise se dostavili:
Komise se sešla v počtu 3. členů, což představuje 100% účast členů, a tudíž komise je usnášení se schopná.
II. Nepodjatost členů hodnotící komise
Všichni přítomní členové /náhradníci členů/ hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a byli
poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů nebo náhradníků členů hodnotící komise, je
povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena hodnotící komise,
popřípadě náhradníka člena, rozhodne o jeho dalším setrvání v hodnotící komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost
o nepodjatosti některého z členů hodnotící komise, popř. náhradníka člena komise, postupuje zadavatel obdobně.
Člen hodnotící komise, popřípadě náhradník člena, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání
hodnotící komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda hodnotící komise vyzve k činnosti
v hodnotící komisi za podjatého člena jeho náhradníka.
Žádnému z členů /náhradníků členů/ hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali čestné
prohlášení o nepodjatosti.
Všichni členové a náhradníci členů hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se
dozvědí v souvislosti s výkonem své funkce.

III. Předseda a místopředseda hodnotící komise
Na základě většinového hlasování si hodnotící komise zvolila předsedu a místopředsedu.
Předseda komise: Gabriela Vaciková
Místopředseda komise: Veronika Skalová

„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“
Firmy, jež byly obeslány z průzkumu na webu či požádali o zadávací dokumentaci.
1.

2.

3.

GARANTSTAV stavebné s.r.o.
Řepice 138, 386 01 Řepice
IČ 28148258
Chládek FCH s.r.o.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
IČ 26093588
CB BUILDING s.r.o.
Chelčice 135,389 01 Vodňany
IČ 48203181

zdroj web

zdroj web

zdroj web

Výzva společně se zadávací dokumentací byla rozeslána celkem 3 firmám.
Svou nabídku mohli uchazeči podat do termínu 4. 7. 2016 do 10,00 hod. na adresu Universal Solutions s.r.o.,
Pražská 286, 397 01 Písek.
Po splnění výše uvedených formalit komise přistoupila k otvírání obálek.
Komise od zadavatele po vypršení lhůty pro podání nabídek převzala celkem 2 nabídky dle seznamu, viz tabulka.

Poř.
Č.

Obchodní jméno a sídlo uchazeče

doručení

1
2

GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
Řepice 138, 386 01 Strakonice
IČ 28148258
Chládek FCH s.r.o.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
IČ 26093588

Časový údaj o předání
nabídky

Způsob
doručení
nabídky

Datum

Hodina

30/6 2016

13:55

osobně

4/7 2016

8:15

osobně

Komisí byly otevírány obálky v pořadí, v jakém zadavateli došly. U každé nabídky komise zkontrolovala formální
správnost a úplnost z hlediska požadavků na jejich obsah uvedených ve výzvě k podání nabídky, která je součástí
zadávací dokumentace.
Splnění požadavků na obsah u jednotlivých nabídek komise, po otevření každé z nich, zaznamenala do tabulky
níže

„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“
Nabídka č. 1
GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
Řepice 138, 386 01 Strakonice
IČ 28148258
Náležitosti nabídky:
Ano
ne
1. Nabídka je v českém jazyce /příp.autoriz.překlad/
X
2. Vytištěno na bílém papíře
X
3. Zabezpečení proti manipulaci –bez volných listů
X
4. Podpis oprávněné osoby jednat jménem uchazeče v rámci předkl.nabídky
X
Členění nabídky
5. Identifikace uchazeče – jméno , sídlo,adresa, ICO,DIC, tel., fax, bank.spojení
X
6. Krycí list nabídky s uvedením ceny bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH
X
7. Položkové rozpočty – oceněný výkaz výměr
X
8. Návrh smlouvy - návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za
X
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.
9. Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady
X
§ 53 zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením
X
10. Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady
X
dle § 54 písm. a) zákona kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
X
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán-ne starší 90 kalendářních dnů.
- dle § 54 písm. b) zákona kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
X
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci.
11. Doklady prokazují ekonomické a finanční předpoklady
X
Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
X
- splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,
předložením kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. na částku 5. mil
Nabídková cena
Dle rozpočtu – Cena celkem bez
Samostatně DPH
Cena celkem včetně
DPH
(sazba 21 %):
DPH:
402 041,00 Kč

84 429,00 Kč

486 470,00 Kč

Uchazeč doložil:
1) Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob- Miroslav Linhart
2) Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob- GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
3) Osvědčení o autorizaci – Ing. Ladislav Kubiš
4) Seznam významných stavebních prací
5) Certifikát č. 42008647- ISO 9001:2008
6) Certifikát č. 42008647- ISO 14001:2004
Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a postupuje k hodnocení nabídky.

„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“
Nabídka č. 2
Chládek FCH s.r.o.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
IČ 26093588
Náležitosti nabídky:
Ano
ne
1. Nabídka je v českém jazyce /příp.autoriz.překlad/
X
2. Vytištěno na bílém papíře
X
3. Zabezpečení proti manipulaci –bez volných listů
X
4. Podpis oprávněné osoby jednat jménem uchazeče v rámci předkl.nabídky
X
Členění nabídky
5. Identifikace uchazeče – jméno , sídlo,adresa, ICO,DIC, tel., fax, bank.spojení
X
6. Krycí list nabídky s uvedením ceny bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH
X
7. Položkové rozpočty – oceněný výkaz výměr
X
8. Návrh smlouvy - návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za
X
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.
9. Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady
X
§ 53 zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením
X
10. Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady
X
dle § 54 písm. a) zákona kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
X
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán-ne starší 90 kalendářních dnů.
- dle § 54 písm. b) zákona kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
X
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci.
11. Doklady prokazují ekonomické a finanční předpoklady
X
Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
X
- splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,
předložením kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. na částku 5. mil
Nabídková cena
Dle rozpočtu – Cena celkem bez
Samostatně DPH
Cena celkem včetně
DPH
(sazba 21 %):
DPH:
385 842,00 Kč

81 027,00 Kč

Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a postupuje k hodnocení nabídky.

466 869,00 Kč

„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“

Hodnocení nabídek
Po ukončení otevírání obálek komise konstatuje:
Požadavkům soutěžních podmínek co do úplnosti obsahu všechny vyhovují všechny nabídky.
Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Při jednání komise byla kontrolována úplnost a správnost vyplnění nabídek jednotlivých uchazečů. Formulář
KRYCÍ LIST zda je vyplněn a podepsán oprávněnou osobou. Další náležitosti zda jsou v požadované struktuře.
Pro výběr nejvhodnější nabídky bylo stanoveno kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.
Hodnocení nabídek bude provedeno členy komise zadavatele.
Pořadí
došlé
1

2

firma

Cena celková včetně DPH

GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
Řepice 138, 386 01 Strakonice
IČ 28148258
Chládek FCH s.r.o.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
IČ 26093588

Pořadí firem dle hodnotícího kriteria - tj. výsledné pořadí firem.
Pořadí
firma
vítězné
Chládek FCH s.r.o.
1
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
IČ 26093588
GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
2
Řepice 138, 386 01 Strakonice
IČ 28148258

486 470,00 Kč

466 869,00 Kč

Cena celková včetně DPH

466 869,00 Kč

486 470,00 Kč

Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy

Chládek FCH s.r.o.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
IČ 26093588
Odůvodnění:
Zadavatel v rámci zadávacího řízení zvolil základním kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou
cenu včetně DPH. Po vyhodnocení předložených nabídek byla hodnotící komisí doporučena nabídka uchazeče s
nejnižší nabídkovou cenou a dále bylo vyhodnoceno pořadí nabídek ostatních uchazečů.

„Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice“
Závěr hodnotící komise:
Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce Pohorovice, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
multifunkčního zařízení Pohorovice“ s firmou: Chládek FCH s.r.o., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice,
IČ 26093588, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 385 842,00 Kč bez DPH tj. 466 869,00 Kč včetně
DPH.

Písek dne 4. 7. 2016

ve složení:
Jméno a příjmení
Předseda

Gabriela Vaciková

Místopředseda

Veronika Skalová

Člen

Adriana Zachová

Podpis

