MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Bohuslav Hruškovský / ORM
TELEFON:
556 879 661
E-MAIL:
bohuslav.hruskovsky koprivnice.cz
DATUM:

30.10.2014

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

Demolice objektu č.p. 265

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel

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

2. Identifikační údaje oslovených uchazečů:
DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
IČ: 27844935, DIČ:CZ27844935
V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346
742 21 Kopřivnice
IČ: 25818881, DIČ:CZ25818881
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.
Beskydská 170
741 01 Nový Jičín – Žilina
IČ:25874870, DIČ:CZ25874870

3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 30. 10. 2014 v sídle zadavatele na
adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 a bylo zahájeno v 10:00 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

Odbor rozvoje města
4. Seznam doručených nabídek(viz. Příloha č.1 – Evidenční arch podaných nabídek):

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

1

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
IČ: 27844935, DIČ:CZ27844935

30.10.2014

8:00

ANO

2

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01 Hranice
IČ:25397087, DIČ:CZ25397087

30.10.2014

8:07

NE

3

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

30.10.2014

8:55

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 - předseda hodnotící komise
Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí oddělení investic

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.

Ing. Miroslav Kopečný

Podpis:

Ing. Ivan Viskupič

Podpis:

Odbor rozvoje města

Ing. Bohuslav Hruškovský

Podpis:

7. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami:
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla
viz. Příloha č.1 - Evidenční arch podaných nabídek) a provedla posouzení nabídek z hlediska kvalifikací
následně:
Nabídková cena Kč (včetně DPH)

1

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
IČ: 27844935,
DIČ:CZ27844935

2.074.270,19

Krycí list

ANO

Návrh smlouvy o dílo včetně
položkového rozpočtu a
harmonogramu prací

ANO

Splnění základních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Splnění technických kvalifikačních
předpokladů

ANO

Čestné prohlášení dodavatele dle
§53 odst. 1 a)-k) o splnění
základních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Čestné prohlášení dodavatele dle
§50 odst.1 písm. c) o ekonomické
a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku

ANO

Prohlášení o nabídkové ceně

ANO

Prohlášení uchazeče o
seznámení se zadávací
dokumentací

ANO

Prohlášení uchazeče o
pravdivosti údajů

ANO

Seznam dokladů dle §56 odst. 3
prokazující technické kvalifikační
předpoklady

ANO

Seznam subdodavatelů

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení
nabídek.
2

Nabídková cena Kč (včetně DPH)

2.082.483,50

odůvodnění

Odbor rozvoje města

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01 Hranice
IČ:25397087,
DIČ:CZ25397087

Krycí list

ANO

Návrh smlouvy o dílo včetně
položkového rozpočtu a
harmonogramu prací

ANO

Splnění základních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Splnění technických kvalifikačních
předpokladů

NE

Čestné prohlášení dodavatele dle
§53 odst. 1 a)-k) o splnění
základních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Čestné prohlášení dodavatele dle
§50 odst.1 písm. c) o ekonomické
a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku

ANO

Prohlášení o nabídkové ceně

ANO

Prohlášení uchazeče o
seznámení se zadávací
dokumentací

ANO

Prohlášení uchazeče o
pravdivosti údajů

ANO

Seznam dokladů dle §56 odst. 3
prokazující technické kvalifikační
předpoklady

ANO

Seznam subdodavatelů

ANO

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a uchazeč bude vyzván k doplnění
své nabídky(viz. Příloha č.2).
Nabídková cena Kč (včetně DPH)

3.289.004,07

3
Krycí list

ANO

Uchazeč neprokázal
splnění technických
kvalifikačních
předpokladů a to: bod a)
odst. 2. zadávacích
podmínek - min. 1 osoba
– odborný pracovník,
která splňuje vyhlášku
č.50/78 Sb. dle §8 pro el.
zařízení nad 1kV.
Uchazeč se ve své
nabídce prokazuje
subdodavatelem osobou Františka
Rypara, jež vlastní
oprávnění dle vyhlášky
č. 50/78 Sb. pouze dle
§6 a §7, což je
z hlediska zadávacích
podmínek nedostatečné.

Odbor rozvoje města

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

Návrh smlouvy o dílo včetně
položkového rozpočtu a
harmonogramu prací

ANO

Splnění základních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Splnění technických kvalifikačních
předpokladů

ANO

Čestné prohlášení dodavatele dle
§53 odst. 1 a)-k) o splnění
základních kvalifikačních
předpokladů

ANO

Čestné prohlášení dodavatele dle
§50 odst.1 písm. c) o ekonomické
a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku

ANO

Prohlášení o nabídkové ceně

ANO

Prohlášení uchazeče o
seznámení se zadávací
dokumentací

ANO

Prohlášení uchazeče o
pravdivosti údajů

ANO

Seznam dokladů dle §56 odst. 3
prokazující technické kvalifikační
předpoklady

ANO

Seznam subdodavatelů

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení
nabídek.

8. Zjištění hodnotící komise při posuzování splnění kvalifikace
Hodnotící komise doporučila zadavateli, aby požádal uchazeče veřejné zakázky společnost
PB SCOM s.r.o., aby písemně objasnil předložené informace a doklady nebo předložil další
informace a doklady prokazující splnění kvalifikace.
Toto objasnění /doplnění doručí uchazeč do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.
Posouzení splnění kvalifikace u uchazeče společnosti PB SCOM s.r.o. bude dokončeno na
příštím tzn. druhém jednání hodnotící komise.
Uchazeči
DEMSTAV group, s.r.o. a V+V SAVEKO s.r.o. splnili kvalifikace požadované v
zadávací dokumentaci veřejné zakázky v plném rozsahu a budou dále zařazeny do hodnocení.
9. Ostatní informace o posouzení kvalifikace
Posouzení splnění kvalifikace bude dokončeno na příštím tj. druhém jednání hodnotící
komise dne 7. 11. 2014 v 9:00 hod.

Odbor rozvoje města
Složení komise a podpisy přítomných členů:
Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Ing. Miroslav Kopečný

Podpis:

Ing. Ivan Viskupič

Podpis:

Ing. Bohuslav Hruškovský

Podpis:

První část posouzení kvalifikace byla ukončena dne 30. 10. 2014 v 10:45 hod.

Přílohy:
1. Evidenční arch podaných nabídek
2. Žádost o předložení dalších informací/dokladů prokazujících splnění kvalifikace

MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Bohuslav Hruškovský / ORM
TELEFON:
556 879 661
E-MAIL:
bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz
DATUM:

3. 11. 2014

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

Demolice objektu č.p. 265

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel

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

2. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Hodnotící komise (dále jen „komise“) se dne 3. 11. 2014 ve 14:00 hod. sešla na základě svolání
předsedy hodnotící komise ing. Miroslava Kopečného na svém druhém jednání vztahujícímu se k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

3. Údaje o přítomných členech komise:
Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Miroslav Kopečný, místostarosta - předseda hodnotící komise
Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí oddělení investic

4. 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 8. resp. 9. 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.

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

Ing. Miroslav Kopečný

Podpis:

Ing. Ivan Viskupič

Podpis:

Ing. Bohuslav Hruškovský

Podpis:

5. Náplň druhého jednání hodnotící komise
Náplní druhého jednání komise bylo:
Dokončení posouzení kvalifikace, dokončení posouzení a hodnocení nabídek.
Členové hodnotící komise byli zadavatelem v předstihu seznámeni se zadávací dokumentací
této veřejné zakázky.
6. Dokončení posouzení kvalifikace
Hodnotící komise dne 31. 10. 2014 požádala uchazeče společnost PB SCOM s.r.o. o objasnění
předložených informací a dokladů nebo předložení dalších informací a dokladů prokazujících
splnění kvalifikace a to:
Prokázání technických kvalifikací subdodavateli, zejména pak bod a) odst. 2 zadávacích
podmínek – min. 1 osoba – odborný pracovník , který splňuje požadavky vyhlášky
č.50/78 Sb. dle §8 pro el. zařízení nad 1000V.
Toto zdůvodnění měl uchazeč doručit do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.
Uchazeč společnost PB SCOM s.r.o. doručila požadované doklady prokazující splnění
kvalifikace pro veřejnou zakázku v požadovaném termínu resp. dne 3. 11. 2014 (viz.
Příloha č.1).
Doklady splňují požadavek zadácích podmínek k prokázání technických kvalifikačních
předpokladů a nabídka uchazeče PB SCOM s.r.o. bude dále hodnocena.
7. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:
Žádná z hodnocených nabídek nebyla v průběhu zadávacího řízení vyřazena.
8. Vyhodnocení podaných 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.

Odbor rozvoje města
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je
uvedeno podle pořadového čísla nabídky):

Poř.
číslo

1

2

3

Nabídková
cena
Kč
(včetně DPH)

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

2.074.270,19

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
IČ: 27844935,
DIČ:CZ27844935

2.082.483,50

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01 Hranice
IČ:25397087,
DIČ:CZ25397087

3.289.004,07

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

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:
DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
IČ: 27844935, DIČ:CZ27844935
která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.
9.

Poř.
číslo

1

Výsledné pořadí nabídek:
Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ
DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
IČ: 27844935, DIČ:CZ27844935

Výsledné
pořadí

1.

Odbor rozvoje města

2

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01 Hranice
IČ:25397087, DIČ:CZ25397087

2.

3

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

3.

10. Složení komise a podpisy přítomných členů:
Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Ing. Miroslav Kopečný

Podpis:

Ing. Ivan Viskupič

Podpis:

Ing. Bohuslav Hruškovský

Podpis:

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 3. 11. 2014 v 14:30 hodin.

Přílohy:
1. Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče PB SCOM s.r.o.

