Rekonstrukce krovů obecních objektů v Heřmanově

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:
Lhůta pro podání nabídek:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele
ve věcech veřejné zakázky:

Rekonstrukce krovů obecních objektů v Heřmanově
veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb
760 000 Kč
17. 6. 2016
Obec Heřmanov
594 51 Heřmanov 35
00599387

Pavla Chadimová, starostka obce
Pavla Chadimová, starostka obce

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení
Veřejná zakázka
„Rekonstrukce krovů obecních objektů v Heřmanově“
Protokol sepsaný dne 17. 6. 2016 při otevírání obálek s nabídkami a hodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona na stavební práce dle § 12 odst. 3 a dle
§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadaná a
hodnocená dle Metodického pokynu MMR pro oblast zadávání veřejných zakázek verze 3
v uzavřené výzvě dle čl. 7.1.3 formou výzvy min. 3 uchazečům k podání cenové nabídky a
splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky byla zaslána těmto uchazečům:
Poř.
Č.
1
2
3

Název uchazeče

Jaroslav Jirák, Zámecká 857/28,
674 01 Třebíč
Josef Pejchal, Brněnská 203/21,
674 01 Třebíč
Stanislav Bourek s.r.o., Na
Kopcích 373, 674 01 Třebíč

IČ
uchazeče

Datum a čas odeslání
výzvy

72376953

6. 6. 2016 18:00
Poštou a mailem

13074661

6. 6. 2016 18:00
Poštou a mailem

26940604

6. 6. 2016 18:00
Poštou a mailem

Výzva byla zveřejněna na úřední desce zadavatele dne 6. 6. 2016 a byla sejmuta dne: 17. 6. 2016.
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Zadavatel ustanovil pro posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisi, která plní i funkci komise
pro otevírání obálek, ve složení:

Jméno a příjmení člena hodnotící komise

Obchodní firma/název/jméno, příjmení organizace
vůči níž je člen hodnotící komise
v pracovněprávním či obdobném vztahu

Pavla Chadimová

Starostka obce

Josef Holánek

Místostarosta obce

Věra Dočkalová

Zastupitelka

Václav Dvořák

Zastupitel

Vlasta Bajerová

Zastupitel

Oldřich Požár

Zastupitel

Zadavatel stanovil, že tato komise bude posuzovat rovněž prokázání splnění kvalifikace jednotlivých
uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek.
Komise zahájila jednání dne 17. 6. 2016 v 16:00 hodin v sídle zadavatele. Jednání se zúčastnili
všichni členové komise.
Uchazeči měli právo se zúčastnit otevírání obálek. Otevírání obálek se zúčastnili tito zástupci
uchazečů: viz prezenční listina přítomných uchazečů.
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek nabídky 3 uchazečů. Přidělil jim pořadová čísla
podle data a času jejich doručení a zapsal je do evidence podaných nabídek. Nabídky podali tito
uchazeči:
Poř.
Č.
1
2
3

Název uchazeče

Jaroslav Jirák, Zámecká 857/28,
674 01 Třebíč
Josef Pejchal, Brněnská 203/21,
674 01 Třebíč
Stanislav Bourek s.r.o., Na
Kopcích 373, 674 01 Třebíč

IČ
uchazeče

Datum a čas přijetí
nabídky

72376953

17. 6. 2016 10:00
osobně

13074661

17. 6. 2016 11:30
osobně

26940604

17. 6. 2016 12:15
osobně

Všechny přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a označené v souladu se zadávací dokumentací.
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky.
Všichni přítomní členové komise byli poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce člena komise.
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Komise následně přistoupila k otevření obálek 3 doručených nabídek podle jejich pořadového čísla.
- Provedla kontrolu, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku (český)
- zda je návrh SOD podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
- sdělila přítomným identifikační údaje uchazeče, zda nabídka splňuje požadavky a informaci o
hodnotícím kritériu – nabídkovou cenu bez DPH

Poř.
Č.

1

Název uchazeče a sídlo

Josef Pejchal, Brněnská 203/21, 674 01
Třebíč

IČ
uchazeče

Nab. je
v pož.
jazyce

Návrh
SOD
podepsán
opr.
osobou

13074661

ano

ano

Nab- cena bez
DPH

717 914,25

2
3

Při otevírání obálek byly sděleny identifikační údaje každého uchazeče a informace o tom, zda
jednotlivé nabídky splňují požadavek úplnosti.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK DOLOŽENÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
Hodnotící komise (dále jen „komise“) byla zadavatelem pověřena i posouzením kvalifikace obdobně
ve smyslu § 59 odst. 3 zákona. Před zahájením jednání hodnotící komise se všichni její přítomní
členové seznámili se seznamem nabídek, které vyhověly požadavkům při otevírání obálek a následně
podepsali čestné prohlášení o tom, že nejsou ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům podjati a že
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti se svou účastí
v komisi obdobně jako dle § 71 odst. 2 zákona..
Na základě nabídkové ceny byla provedena kontrola kompletnosti požadovaných dokladů dle
zadávací dokumentace, jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána společnost:

Poř.
Č.
1

Název uchazeče
Josef Pejchal, Brněnská 203/21,
674 01 Třebíč

IČ
uchazeče
13074661

Datum a čas podání
nabídky
17. 6. 2016, osobně
11:30

Kontrola úplnosti nabídky a splnění podmínek zadávací dokumentace
Pořadové číslo nabídky
Uchazeč
Právní forma
IČ
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
Profesní předpoklady dle § 54 ZVZ
Technické předpoklady dle § 56 odst. 3 ZVZ
VÝSLEDEK

1.
Josef Pejchal
Fyzická osoba
13074661

splněno
splněno
splněno
splněno
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Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Josef Pejchal splnila veškeré požadavky dané zadávací
dokumentací, byla vybrána jako vítězný uchazeč a od kontrola úplnosti dokladů dalších uchazečů bylo
upuštěno.
Závěr jednání komise:
Hodnotící komise doporučila akceptovat nabídku společnosti Josef Pejchal, Brněnská 203/21, 674 01
Třebíč IČ 13074661
Jména a podpisy členů komise:
Pavla Chadimová
Josef Holánek
Věra Dočkalová
Václav Dvořák
Vlasta Bajerová
Oldřich Požár
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Příloha protokolu o otevírání obálek s nabídkami
Veřejná zakázka „Rekonstrukce krovů obecních objektů v Heřmanově“
LISTINA UCHAZEČŮ
přítomných otevírání obálek s nabídkami dne 17. 6. 2016 v sídle zadavatele
Název uchazeče

Zástupce uchazeče
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Podpis zástupce uchazeče

