MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

ORM – 2339/2014
L. Michalec / ORM
556 879 659
ludvik.michalec@koprivnice.cz

DATUM:

30.4..2014

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

„Výšková úprava plochy u hasičské zbrojnice v Kopřivnici“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel

- stavební práce

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

2. Identifikační údaje oslovených uchazečů:

Uchazeč
obchodní jméno, adresa sídla, IČ, DIČ
SLUMEKO, s. r. o.
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ25376021
JAPSTAV MORAVA s. r. o.
Lubina 449
742 21 Kopřivnice
IČ 258247833, DIČ CZ25824783

V+V SAVEKO s. r. o.
Záhumenní 1346
742 21 Kopřivnice
IČ 25818881, DIČ CZ25818881

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

Odbor rozvoje města
Na základě uveřejnění výzvy na stránkách města a Úřadu regionální rady se do soutěže
přihlásily tito uchazeči:
ALPINE Bau CZ s. r. o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ 45192286, DIČ CZ45192286
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČ 26177005, DIČ CZ26177005

3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek bylo zahájeno dne 28.4.2014 od 8:30 hodin v sídle
zadavatele na adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 .

4. Seznam doručených nabídek:

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

1

SLUMEKO, s. r. o.
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ25376021

22.4.2014
osobně

9:00

ANO

2

V+V SAVEKO s. r. o.
Záhumenní 1346
742 21 Kopřivnice
IČ 25818881, DIČ CZ25818881

22.4.2014
osobně

9:50

ANO

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

5. Údaje o přítomných členech komise:
Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Miroslav Kopečný, místostarosta
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí oddělení investic ORM
Ludvík Michalec, referent oddělení investic 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 2. 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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Ing. Miroslav Kopečný

Ing. Bohuslav Hruškovský

Ludvík Michalec

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:

1

SLUMEKO, s. r. o.
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ25376021

Nabídková cena Kč (bez DPH)

418 538,70 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

ANO

Harmonogram

ANO

Souhlas se zveřejněním

ANO , doplněno
na vyzvání

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

2

V+V SAVEKO s. r. o.
Záhumenní 1346
742 21 Kopřivnice
IČ 25818881, DIČ CZ25818881

Nabídková cena Kč (bez DPH)

443 845,30 Kč

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkový rozpočet

ANO

Doklady kvalifikace

ANO, doplněno
na vyzvání

Harmonogram

ANO

Souhlas se zveřejněním

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

V průběhu kontroly nabídek bylo komisí zjištěno, že u uchazeče č.1 SLUMEKO, s.r.o. chybí souhlas se
zveřejněním hodnocení nabídek včetně souhlasu se zveřejněním příslušné smlouvy stanovený
zadavatelem v dalších požadavcích veřejné zakázky. U uchazeče č.2 V+V SAVEKO s.r.o. bylo zjištěno,
že chybí osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, požadované zadavatelem v rámci splnění
profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč předložil pouze osvědčení o autorizaci v odboru pozemní
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stavby a v oboru vodohospodářské stavby. Komise se dohodla, že oba uchazeče vyzve k doplnění těchto
dokumentů a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Na základě výzvy oba uchazeči ve stanovené lhůtě
chybějící dokumenty doplnili.

8. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:
Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena.

9. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena. 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.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je
uvedeno podle pořadového čísla nabídky):

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno

Nabídková
cena Kč
(bez DPH)

Nabídková
cena Kč
(včetně DPH)

1

SLUMEKO, s.r.o.

418.538,70

506.431,80

2

V+V SAVEKO s. r. o.

443.845,30

537.052,80

Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny obou uchazečů a žádnou z nabídkových cen neoznačila jako
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Z hlediska obsahové shody nabídkových cen vyplývá, že 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:
SLUMEKO, s. r. o.
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ25376021
která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

10. Výsledné pořadí nabídek:

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Výsledné
pořadí

1

SLUMEKO, s. r. o.
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ25376021

1.

2

V+V SAVEKO s. r. o.
Záhumenní 1346
742 21 Kopřivnice
IČ 25818881, DIČ CZ25818881

2.
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11. Složení komise a podpisy přítomných členů:

Ing. Miroslav Kopečný

Ing. Bohuslav Hruškovský

Ludvík Michalec

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 30.4.2014 v 10:00 hodin.
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