PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN PROSTŘEDNICTVÍM ÚSTECKÉHO KRAJE

ZPRÁVA
O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“
zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele stavebních prací na akci:

1. Identifikační údaje o zadavateli:
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
zadavatele

Obec Staré Křečany

Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele

Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany

Jméno (-a) a příjmení osoby oprávněné
jednat za zadavatele

František Moravec, starosta obce

IČ zadavatele

00261653

Název zakázky

Staré Křečany – sběrný dvůr

Datum uveřejnění k podání nabídky na
profilu zadavatele dne

21.04.2020

Konečné datum pro předkládání nabídek

13.05.2020 do 10:00 hodin

2. Složení hodnotící komise
Předseda komise pro posouzení a hodnocení nabídek byl zvolen před zahájením jednání komise.
Před zahájením jednání podepsali všichni členové komise čestná prohlášení o své nepodjatosti
(příloha č. 1 zprávy).
Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala 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

Předseda

Oldřich Jelínek

Obec Staré Křečany – člen ZO

Člen komise

Petr Chroustovský

Obec Staré Křečany – člen ZO

Člen komise

RNDr. Beatrice Patzeltová

Obec Staré Křečany – člen ZO

Člen komise

Luděk Pešek

Obec Staré Křečany – projektový manažer

Člen komise

Ivan Dušek

Obec Staré Křečany – zaměstnanec obce

Jednání komise bylo zahájeno dne 13.05.2020 v 11:00 hodin.
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3. Seznam posuzovaných nabídek:
Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů
uchazečů, kteří podali nabídky.
Číslo
Datum a čas
Nabídková cena bez
Název a sídlo uchazeče
IČ
nabídky
podání nabídky
DPH
SaM silnice a mosty Děčín,
12.05.2020
25042751
1
a.s., Oblouková 416/39, 405
Kč 7 972 528,00
13:36:17
02 Děčín
INSKY spol. s r.o., Nový
13.05.2020
00671533
2
Svět 100, 400 07 Ústí nad
Kč 7 888 518,00
06:54:58
Labem
3

AFC Servis DC a.s., Březová
62/137, 405 02 Děčín III.

27274691

13.05.2020
09:33:38

Kč 7 159 580,00

4

ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471
58 Cvikov

28688651

13.05.2020
09:57:32

Kč 8 415 893,92

4. Kontrola úplnosti a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího
řízení vyřazeny v rámci posouzení kvalifikace a požadavků zadavatele:
Komise přistoupila ke kontrole úplnosti nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů pro
plnění veřejné zakázky a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Údaje
z nabídek jsou uvedeny v příloze č. 3, která je nedílnou přílohou této zprávy.

Na základě posouzení požadavků zadavatele a podmínek stanovených v Zadávací
dokumentaci navrhuje komise zadavateli vyřadit nabídku:
Poř. č.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele/zájemce

3

AFC Servis DC a.s., Březová
62/137, 405 02 Děčín III.

4

ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58
Cvikov

Důvod vyřazení nabídky
1) Uchazečem byl předložen původní soupis prací, který
byl ale v rámci dodatečných informací změněn a byl
označen jako Priloha4ZD_Soupis_praci_ZEMAN_1.
V uchazečem oceněném soupisu prací zcela chyběl
SO 1.3 – Oprava plotu
2) Nabídka byla předložena ve vyšší hodnotě, než byla
předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena
zadavatelem.

5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nabídky byly
seřazeny vzestupně, podle nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší nabídková cena bez DPH byla
hodnocena jako nejvýhodnější.

6. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
Na základě vyhodnocení nabídek stanovila komise následující pořadí:
Umístění
Číslo
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
nabídky
nabídky
dodavatele/zájemce

Nabídková cena
bez DPH

1. místo

2.

INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí
nad Labem

Kč 7 888 518,00

2. místo

1.

SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Oblouková 416/39,
405 02 Děčín

Kč 7 972 528,00
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7. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
žádné

8. Přílohy:
1. čestné prohlášení člena komise ze dne 13.05.2020
čestné prohlášení nehlasujícího člena komise ze dne 13.05.2020
2. presenční listina z hodnocení nabídek ze dne 13.05.2020
3. tabulka kvalifikačních předpokladů a dokladů požadovaných zadavatelem ze dne 13.05.2020

Hodnocení a posuzování předložených nabídek skončilo dne 13.05.2020
v 11:44 hod.
9. Zpráva byla přečtena a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost
uvedených údajů.
Jméno a příjmení člena komise
Předseda komise:
Člen komise:
Člen komise:
Člen komise:
Člen komise:

Podpis

Oldřich Jelínek
Petr Chroustovský
RNDr. Beatrice Patzeltová
Luděk Pešek
Ivan Dušek

10. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli:
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele ve věci výběru
nejvhodnější nabídky
Podpis oprávněné osoby zadavatele a razítko
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František Moravec, starosta obce

