Protokol z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

1.

Údaje o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky

„Doplnění a úprava přechodu a chodníkového
tělesa na ul. Husova“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce (otevřené zadávací řízení)

Zadavatel

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

2.

Identifikační údaje oslovených uchazečů:

Uchazeč:
obchodní jméno uchazeče
adresa sídla
IČ
SLUMEKO s.r.o.
Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČ 25376021

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

JAPSTAV MORAVA s.r.o.,
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
IČ 25824783

3.

Identifikační údaje uchazečů, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci:

Dokumentace v digitálním formátu *.pdf a výkaz výměr ve formátu *.xls byly ve formě odkazu na uložiště
na web. stránkách města zaslány spolu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení 28.6.2017 všem
vyzvaným uchazečům. Současně bylo Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněno na
internetových stránkách města.

4.

Údaje o místě a datu konání jednání komise:

Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek bylo zahájeno dne 17. 07. 2017 od 10:30 hodin
v sídle zadavatele na adrese Štefánikova 1163, Kopřivnice.

1z4

5.

Seznam doručených nabídek:
Poř. č.
přijaté
nabídky
1.

6.

Uchazeč:
obchodní jméno
adresa sídla, IČ
V+V SAVEKO s.r.o.,
Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
IČ 25818881

Datum
a způsob podání

Čas podání

17. 07. 2017
osobně

9:50

Údaje o přítomných členech komise:

Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná pověřeným zástupcem
zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic ORM

7.

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 účastnit. Zároveň každý z členů komise prohlašuje, že zachová mlčenlivost
o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v této komisi.

V Kopřivnici dne 17. 07. 2017

Člen komise

Podpis

Ing. Miroslav Kopečný

Mgr. Jiří Štěpán

Martin Lapčík
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8.

Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami:

Komise otevřela obálku s nabídkou a zaprotokolovala následující údaje:
Nabídková cena v Kč (bez DPH)
Krycí list nabídky

ANO

Souhlas se zveřejněním

ANO

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ANO

Položkový rozpočet

ANO

Doklady kvalifikace

1.

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

1.477.453,03

Čestné prohlášení o základní
způsobilosti

ANO

Výpis z obchodního rejstříku

ANO

Výpis z živnostenského rejstříku

ANO

Doklad o odborné způsobilosti

ANO

Reference s uvedením finanč.
objemu jednotl. zakázek

ANO

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
na pojištění odpovědnosti

ANO

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

9.

Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:

Po kontrole úplnosti podané nabídky provedla komise posouzení všech doložených dokladů
a položkového rozpočtu – nabídka nebyla vyřazena.

10. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Nabídka hodnoceného uchazeče obsahovala níže uvedenou nabídkovou cenu:
Poř.č.
přijaté
nabídky
1.

Uchazeč:
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ
V+V SAVEKO s.r.o.,
Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
IČ 25818881

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Nabídková cena
v Kč včetně DPH

1.477.453,03

1.787.718,17

Hodnotící komise posoudila nabídkovou cenu uchazeče a neoznačila ji jako mimořádně nízkou.
Z hlediska obsahové shody nabídkové ceny vyplývá, že uchazeč ocenil všechny požadované položky
a komise tuto nabídku přijala.
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V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách, hodnotila pouze jednu nabídku. Hodnotící komise doporučuje uzavřít
Smlouvu o dílo a realizovat veřejnou zakázku s uchazečem:
V+V SAVEKO s.r.o.,
Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
IČ 25818881

11. Složení komise a podpisy přítomných členů:

Ing. Miroslav Kopečný

Mgr. Jiří Štěpán

Martin Lapčík

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 17. 07. 2017 ve 12:30 hodin.
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