MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

OMM
556 879 676
michal.krpec@koprivnice.cz

DATUM:

13.02.2012

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

zateplení obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů na
bytových domech Obránců míru č.p. 398-400 v Kopřivnici

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu –stavební

Zadavatel

práce

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

2. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 13.02.2012 v sídle zadavatele na
adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 a bylo zahájeno v 09:00 hodin.

3. Seznam doručených nabídek:

Poř.
číslo

1

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Hrušecká stavební, spol. s.r.o.
U zbrojnice 588
691 56 Hrušky

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

09.02.2012

11:12

NE

10.02.2012

08:30

ANO

IČ 25585142, DIČ CZ25585142

2

Therm, spol. s.r.o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ 24766991, DIČ CZ42766991

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
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3

Pátá stavební, a.s.
8. května 306/35
795 01 Rýmařov

10.02.2012

08:43

ANO

10.02.2012

08:45

NE

10.02.2012

08:47

NE

10.02.2012

09:13

NE

10.02.2012

09:26

NE

10.02.2012

09:45

NE

IČ 25593161, DIČ CZ25593161

4

RENOMIX plus CZ s.r.o.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
IČ 26850834, DIČ CZ26850834

5

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
IČ 26807947, DIČ CZ26807947

6

BIZAP s. r. o.
Na hrázi 4551/3
796 01 Prostějov
IČ 25531913, DIČ CZ25531913

7

JAMI-STAV s.r.o.
Rajnochova 12/202
718 00 Ostrava, Kunčičky
IČ 27855627, DIČ CZ27855627

8

Marian Gálik
Pampelišková 869/6
713 00 Ostrava
IČ 68947887, DIČ CZ5709300861

4. Údaje o přítomných členech komise:
Ing. Jaroslav Šula, předseda komise
Mgr. Lumír Pospěch, člen komise
Ing. Igor Kocurek, člen komise
p. Miloš Sopuch, člen komise
Mgr. Irena Hanáková, člen komise

5.

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
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.
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Titul, jméno a příjmení

podpis

Ing. Jaroslav Šula

Mgr. Lumír Pospěch

Ing. Igor Kocurek

p. Miloš Sopuch

Mgr. Irena Hanáková

3/9

Odbor majetku města

6. 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:

1

Hrušecká stavební, spol. s.r.o.
U zbrojnice 588
691 56 Hrušky
IČ 25585142, DIČ CZ25585142

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

4.303.190 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.

2

Therm, spol. s.r.o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ 24766991, DIČ CZ42766991

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

6.365.521 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

3

Pátá stavební, a.s.
8. května 306/35
795 01 Rýmařov
IČ 25593161, DIČ CZ25593161

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

6.800.546 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.

4

RENOMIX plus CZ s.r.o.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
IČ 26850834, DIČ CZ26850834

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

6.648.463 Kč

Návrh smlouvy přiložen

NE

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.
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5

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
IČ 26807947, DIČ CZ26807947

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

3.784.146 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.

6

BIZAP s. r. o.
Na hrázi 4551/3
796 01 Prostějov
IČ 25531913, DIČ CZ25531913

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

4.235.164 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.

7

JAMI-STAV s.r.o.
Rajnochova 12/202
718 00 Ostrava, Kunčičky
IČ 27855627, DIČ CZ27855627

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

4.065.233 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANOnepodepsán

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.

8

Marian Gálik
Pampelišková 869/6
713 00 Ostrava
IČ 68947887, DIČ CZ5709300861

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

3.837.886 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

NE

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.
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7. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:

1

Nabídka neobsahuje:
- prokázaní oprávnění k podnikání ve vztahu
k předmětu zakázky - originál nebo ověřená
kopie (ne starší 3 měsíců)
- u právnických osob výpis z obchodního
rejstříku - originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- potvrzení finančního úřadu, že uchazeč
nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky – originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- pojistná smlouva- nejméně 5 mil. Kč na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě– originál nebo
ověřená kopie (ne starší 3 měsíců)
- osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem

Hrušecká stavební, spol. s.r.o.
U zbrojnice 588
691 56
IČ 25585142, DIČ CZ25585142

3

Nabídka neobsahuje:
- prokázaní oprávnění k podnikání ve vztahu
k předmětu zakázky - originál nebo ověřená
kopie (ne starší 3 měsíců)
- u právnických osob výpis z obchodního
rejstříku - originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- potvrzení finančního úřadu, že uchazeč
nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky – originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- pojistná smlouva- nejméně 5 mil. Kč na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě– originál nebo
ověřená kopie (ne starší 3 měsíců)
- Certifikát ISO 9001

Pátá stavební, a.s.
8. května 306/35
795 01 Rýmařov
IČ 25593161, DIČ CZ25593161

- Certifikát ISO 14001
- Certifikát ISO 18001

4

Nabídka neobsahuje:
- podepsaný návrh smlouvy o dílo
- prokázaní oprávnění k podnikání ve vztahu
k předmětu zakázky - originál nebo ověřená
kopie (ne starší 3 měsíců)
- u právnických osob výpis z obchodního
rejstříku - originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)

RENOMIX plus CZ s.r.o.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
IČ 26850834, DIČ CZ26850834
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- potvrzení finančního úřadu, že uchazeč
nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky – originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem
- technická specifikace nabízeného
certifikovaného kontaktního zateplovacího
systému

5

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
IČ 26807947, DIČ CZ26807947

6

BIZAP s. r. o.
Na hrázi 4551/3
796 01 Prostějov
IČ 25531913, DIČ CZ25531913

7

Nabídka neobsahuje:
- osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem
- technická specifikace nabízeného
certifikovaného kontaktního zateplovacího
systému
Nabídka neobsahuje:
- potvrzení finančního úřadu, že uchazeč
nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky – originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem
Nabídka neobsahuje:
- podepsaný návrh smlouvy o dílo
- potvrzení finančního úřadu, že uchazeč
nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky – originál nebo ověřená kopie (ne
starší 3 měsíců)
- osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem
- Reference – potvrzení objednatelů o řádné
realizací
min. 5 staveb obdobného
charakteru (kontaktní zateplovaní systém a
revitalizace bytového domu) za posledních 3
roky ve finančním objemu min. 5,0 mil. Kč za
každou stavbu
- technická specifikace nabízeného
certifikovaného kontaktního zateplovacího
systému

JAMI-STAV s.r.o.
Rajnochova 12/202
718 00 Ostrava, Kunčičky
IČ 27855627, DIČ CZ27855627
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8

- osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem

Marian Gálik
Pampelišková 869/6
713 00 Ostrava
IČ 68947887, DIČ CZ5709300861

8. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je výše nabídkové ceny (80%), a délka záruční lhůty (20%).
Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a žádnou z nabídkových cen neoznačila
jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Z hlediska obsahové shody nabídkových cen vyplývá, že
všichni uchazeči ocenili všechny požadované stavební objekty.
V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče:

Therm, spol. s.r.o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ 24766991, DIČ CZ42766991

9. Výsledné pořadí nabídek:

Poř.
číslo

2

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Výsledné
pořadí

Therm, spol. s.r.o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh

1

IČ 24766991, DIČ CZ42766991

10. Složení komise a podpisy přítomných členů:
Titul, jméno a příjmení

podpis

Ing. Jaroslav Šula
Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Igor Kocurek
p. Miloš Sopuch
Mgr. Irena Hanáková
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Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 13.02.2012 v 09:50 hodin.
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