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Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
1. Údaje o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky
Typ zakázky

Zadavatel

„Rekonstrukci školního hřiště ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici“
Veřejná zakázka malého rozsahu
Služby
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

2. Identifikační údaje oslovených uchazečů:
Obchodní jméno

adresa sídla

IČ

TENNIS Zlín, a.s.

Šternberská 300, 763 02 Zlín - Louky

46975764

ARTING plus, s.r.o.

Vrbenská 739, 75701 Valašské Meziříčí

26793539

Ing. arch. Marika
Jančová

Pod Bílou horou 1281, 74221 Kopřivnice

68922698

3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 1.11.2011 v sídle zadavatele na
adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 a
bylo zahájeno v 13:00 hodin.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST
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4. Seznam doručených nabídek:

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

1.

ARTING plus, s.r.o.
Vrbenská 739
75701 Valašské Meziříčí
IČ: 26793539

25.10.2011

11:00

ANO

2.

Ing. arch. Marika Jančová
Pod Bílou horou 1281
74221 Kopřivnice
IČ: 68922698

26.10.2011

8:40

ANO

3.

Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
730 16 Ostrava – Moravská Ostrava
IC: 47677597

27.10.2011

10.30

NE

4.

RPS – I s.r.o.
Průmyslový areál 13
760 01 Zlín
IČ: 29200407

27.10.2011

10:30

NE

5.

EUROprojekt build and technology s. r. o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 268 43 226

31.10.2011

9:35

NE

6.

TENNIS Zlín
Šternberská 300
763 02 Zlín, Louky
IČ: 46975764

31.10.2011

9:38

ANO

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

5. Údaje o přítomných členech komise pro otevírání a hodnocení nabídek:
Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Miroslav Kopečný, místostarosta – garant za oblast školství a výchovy
Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, odbor ORM
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí strategického oddělení odboru ORM

6. Prohlášení členů komise:
Každý z výše uvedených členů komise sám za sebe čestně prohlašuje, že ve vztahu k veřejné zakázce
uvedené v bodě 1. tohoto protokolu a k uchazečům uvedeným pod bodem 3. tohoto protokolu není
podjat. Dále každý z členů komise prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídek předložených
zadavateli v tomto zadávacím řízení, nemá osobní zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky
konkrétnímu uchazeči, s uchazeči ho nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Každý člen
komise bere na vědomí, že vznikne-li u něj důvod podjatosti, je povinen tuto skutečnost komisi nahlásit a
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dál se nesmí jejího jednání zúčastnit. Zároveň každý z členů komise prohlašuje, že zachová mlčenlivost o
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se svou účastní v této komisi.

Ing. Miroslav Kopečný

podpis

Ing. Lenka Šimečková

podpis

Ing. arch. Milan Šmíd

podpis

7. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami:
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového
čísla) a zaprotokolovala následující údaje:

Nabídková cena díla v Kč (bez DPH)

1.

ARTING plus, s.r.o.
Vrbenská 739
75701 Valašské Meziříčí
IČ: 26793539

107 000,00

Podepsaný návrh smlouvy přiložen

ANO

Krycí list podepsaný

ANO

Splnění zákl. a profesní kvalifikace
(kopie živn. list, kopie výpisu z obch.
rejstříku pokud je zapsán)

ANO

Kvalifikace 1 – prohlášení o přípravě
min.2 projektů na investice větší 6
mil. Kč bez DPH / 3roky

ANO

Kvalifikace 2 – 1 z uvedených projektů
byla příprava PD z oblasti hřiště,
sportoviště, volnočasový areál pro
kulturu a sport a byla na něj
schválena dotace z ROP 2007 - 2013

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.
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Nabídková cena díla v Kč (bez DPH)

2.

Ing. arch. Marika Jančová
Pod Bílou horou 1281
74221 Kopřivnice
IČ: 68922698

130 000,00

Podepsaný návrh smlouvy přiložen

ANO

Krycí list podepsaný

ANO

Splnění zákl. a profesní kvalifikace
(kopie živn. list, kopie výpisu z obch.
rejstříku pokud je zapsán)

ANO

Kvalifikace 1 – prohlášení o přípravě
min.2 projektů na investice větší 6
mil. Kč bez DPH / 3roky

ANO

Kvalifikace 2 – 1 z uvedených projektů
byla příprava PD z oblasti hřiště,
sportoviště, volnočasový areál pro
kulturu a sport a byla na něj
schválena dotace z ROP 2007 - 2013

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

Nabídková cena díla v Kč (bez DPH)

3.

Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
730 16 Ostrava – Moravská Ostrava
IC: 47677597

105 000,00

Podepsaný návrh smlouvy přiložen

ANO

Krycí list podepsaný

ANO

Splnění zákl. a profesní kvalifikace
(kopie živn. list, kopie výpisu z obch.
rejstříku pokud je zapsán)

ANO

Kvalifikace 1 – prohlášení o přípravě
min.2 projektů na investice větší 6
mil. Kč bez DPH / 3roky

ANO

Kvalifikace 2 – 1 z uvedených projektů
byla příprava PD z oblasti hřiště,
sportoviště, volnočasový areál pro
kulturu a sport a byla na něj
schválena dotace z ROP 2007 - 2013

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.
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4.

RPS – I s.r.o.
Průmyslový areál 13
760 01 Zlín
IČ: 29200407

Nabídková cena díla v Kč (bez DPH)

65 000,00

Podepsaný návrh smlouvy přiložen

ANO

Krycí list podepsaný

ANO

Splnění zákl. a profesní kvalifikace
(kopie živn. list, kopie výpisu z obch.
rejstříku pokud je zapsán)

ANO

Kvalifikace 1 – prohlášení o přípravě
min.2 projektů na investice větší 6
mil. Kč bez DPH / 3roky

ANO

Kvalifikace 2 – 1 z uvedených projektů
byla příprava PD z oblasti hřiště,
sportoviště, volnočasový areál pro
kulturu a sport a byla na něj
schválena dotace z ROP 2007 - 2013

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.
- k řešení kvalifikace na fyzickou osobu
- autorský dozor (jiná sazba)

5.

EUROprojekt
build and technology s. r. o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 268 43 226

Nabídková cena díla v Kč (bez DPH)

79 000,00

Podepsaný návrh smlouvy přiložen

ANO

Krycí list podepsaný

ANO

Splnění zákl. a profesní kvalifikace
(kopie živn. list, kopie výpisu z obch.
rejstříku pokud je zapsán)

ANO

Kvalifikace 1 – prohlášení o přípravě
min.2 projektů na investice větší 6
mil. Kč bez DPH / 3roky

ANO

Kvalifikace 2 – 1 z uvedených projektů
byla příprava PD z oblasti hřiště,
sportoviště, volnočasový areál pro
kulturu a sport a byla na něj
schválena dotace z ROP 2007 - 2013

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.
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6.

TENNIS Zlín
Šternberská 300
763 02 Zlín, Louky
IČ: 46975764

Nabídková cena díla v Kč (bez DPH)

83 000,00

Podepsaný návrh smlouvy přiložen

ANO

Krycí list podepsaný

ANO

Splnění zákl. a profesní kvalifikace
(kopie živn. list, kopie výpisu z obch.
rejstříku pokud je zapsán)

ANO

Kvalifikace 1 – prohlášení o přípravě
min.2 projektů na investice větší 6
mil. Kč bez DPH / 3roky

ANO

Kvalifikace 2 – 1 z uvedených projektů
byla příprava PD z oblasti hřiště,
sportoviště, volnočasový areál pro
kulturu a sport a byla na něj
schválena dotace z ROP 2007 - 2013

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.
Hodnocení nabídek bylo ze strany hodnotící komise dne 1.11.2011 přerušeno. Komise vyzvala
předkladatele nabídky č.4 - RPS – I s.r.o. k upřesnění nabídky, ze které nebyla zcela zřejmá akceptace
závazné podmínky zadavatele (dané zadávacími podmínkami) ve věci hodinové sazby za autorský dozor
a upřesnění specifikace předmětu díla dle závazného požadavku zadavatele.
Dne 3.11.2011 bylo doručeno upřesnění nabídky č.4.
Hodnotící komise ve svém zasedání pokračovala dne 4.11.2011 od 10.00 hodin.

8. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:

Komise nevyřadila žádnou z předložených nabídek.

9. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové
ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
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Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je
uvedeno podle pořadového čísla nabídky):

Poř.
číslo

1.

Název uchazeče

ARTING plus, s.r.o.

Nabídková cena
díla v Kč
(bez DPH)

Celková cena díla
v Kč vč. DPH

107 000,00

128 400,00

2.

Ing. arch. Marika Jančová

130 000,00

130 000,00
(není plátce DPH)

3.

Technoprojekt, a.s.

105 000,00

126 000,00

4.

RPS – I s.r.o.

65 000,00

78 000,00

5.

EUROprojekt
build and technology s. r. o.

79 000,00

94 800,00

6.

TENNIS Zlín

83 000,00

99 600,00

Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů. Z hlediska obsahové shody uvedené
v předložených smlouvách žadatelů vyplývá, že všichni uchazeči ocenili všechny požadované služby a
dodávky.

V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče č.4:
RPS – I s.r.o.
Průmyslový areál 13
760 01 Zlín
IČ: 29200407
která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost
v rozsahu daném zadávacími podmínkami.
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Výsledné pořadí nabídek:
Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Nabídková cena
díla v Kč bez DPH

Výsledné
pořadí

4.

RPS – I s.r.o.
Průmyslový areál 13
760 01 Zlín
IČ: 29200407

65 000,00

1.

5.

EUROprojekt
build and technology s. r. o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 268 43 226

79 000,00

2.

6.

TENNIS Zlín
Šternberská 300
763 02 Zlín, Louky
IČ: 46975764

83 000,00

3.

Poř.
číslo nabídky

10. Složení komise a podpisy přítomných členů (náhradníků) komise:
Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ing. Miroslav Kopečný,
místostarosta města Kopřivnice

podpis

Ing. Lenka Šimečková,
vedoucí strategického oddělení odboru ORM
MěÚ v Kopřivnici

podpis

Ing. arch. Milan Šmíd,
vedoucí oddělení rozvoje území, odbor ORM
MěÚ v Kopřivnici

podpis

Hodnocení nabídek bylo dne 1.11.2011 přerušeno.
Hodnotící komise ve svém zasedání pokračovala dne 4.11.2011 od 8.00 hodin.
Své jednání komise ukončila dne 4.11. 2011 v 9:00 hodin.
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