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

Bezručova vyhlídka v Kopřivnici – kompletní obnova nátěrů
dřevěných konsterukcí

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – 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:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 15. 3. 2017 v sídle zadavatele na
adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 a bylo zahájeno v 15:00 hodin.

3. Seznam doručených nabídek:

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE
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1

2

INZBUD STAV s.r.o.
Fryštátská 235/77
733 01 Karviná
IČ 05381762, DIČ CZ 05381762
Josef Žídek
Úzká 321
742 58 Příbor
IČ 88747468, DIČ CZ 9209025672

15.3.2017

8:50

NE

15.3.2017

9:56

ANO

Ing. Kamil Žák, předseda komise
Miloš Sopuch, člen komise
Zdeňka Todičová, člen komise

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 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.
Titul, jméno a příjmení
Ing.Kamil Žák
Miloš Sopuch

Zdeňka Todičová

podpis

Odbor majetku města

5.

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

INZBUD STAV s.r.o.
Fryštátská 235/77
733 01 Karviná
IČ 05381762, DIČ CZ 05381762

Celková nabídková cena v Kč (bez
DPH)
Návrh SOD - přiložen

206 137,- Kč
ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

2

Josef Žídek
Úzká 321
742 58 Příbor
IČ 88747468, DIČ CZ 9209025672

Celková nabídková cena v Kč (bez
DPH)
Návrh SOD - přiložen

73 884,- Kč
ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

6. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny: -----------------------8. 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.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je
uvedeno podle pořadového čísla nabídky):

Poř.
číslo

Nabídková
cena
Kč
( bez DPH)

1

206 137

2

73 884
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Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů nabídkové ceny a z hlediska obsahové
shody nabídkových cen vyplývá, že uchazeči ocenili všechny požadované položky a komise tyto nabídky
přijala.
V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče:

Josef Žídek
Úzká 321
742 58 Příbor
IČ 88747468, DIČ CZ 9209025672
která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

9. Výsledné pořadí nabídek:
Poř.
číslo
přijaté
nabídky

2

1

10.

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla

Výsledné
pořadí

Josef Žídek
Úzká 321
742 58 Příbor
IČ 88747468, DIČ CZ 9209025672
INZBUD STAV s.r.o.
Fryštátská 235/77
733 01 Karviná
IČ 05381762, DIČ CZ 05381762

2

Složení komise a podpisy přítomných členů:

Titul, jméno a příjmení

1

podpis

Ing.Kamil Žák
Miloš Sopuch
Zdeňka Todičová

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 15.3.2017 v 15:30 hodin.

