PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK
sepsaný hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem – městem Blovice pro veřejnou zakázku
„DDM BLOVICE – PROJEKT ÚSPORY ENERGIE“
vyhlášené výzvou k podání nabídky ze dne 30.3.2011

Zadavatel VZ jmenoval dne 18.4.2011 komisi pro otevírání obálek a posuzování a hodnocení
nabídek, a to ve složení:
Ing.Václav Sládek
Ing.Anna Mašková
Václav Kirchner
Ing.Božena Šroubková
Bc.Robert Zelenka
Zapisovatel: Ing.Michal Hodek
Jednání komise bylo zahájeno dne 20.4.2011 ve 12:45hod.
Členové hodnotící komise byli seznámeni s vypsanou VZ vyhlášenou výzvou k podání
nabídky. V souladu s § 12 odst.6) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen“zákon“) se jedná o VZ malého rozsahu na stavební práce, jejíž
předp.hodnota nepřesáhne 6mil.Kč bez DPH. Akce je dotačně podpořena prostředky EU
z programu OP ŽP.
Přímou výzvou byly osloveny 5 firem: Zedstav, s.r.o., Petr Milota – INSTAMONT, Stavební
montáže spol.s r.o., SILBA-ELSTAV s.r.o. a STAFIS-KT s.r.o..
Výzva byla uveřejněna na úřední desce zadavatele a na jeho webu. Dalších 7 firem vyslovilo
souhlas s účastí v zadávacím řízení: RYTA s.r.o., D-PERFECT s.r.o., D-produkt, s.r.o., KMK
TRADE s.r.o., Oknamont Nepomuk, VANDERLAAN s.r.o., PARS Jiří Mlnařík.
Zadávací dokumentace byla předána celkem 12 firmám.
Každý člen hodnotící komise podepsal svým jménem čestné prohlášení o nepodjatosti vůči
osloveným uchazečům. Čestná prohlášení budou založena k dokumentaci VZ.
Od zástupce zadavatele (podatelna) bylo převzato 11 (slovy: „jedenáct“) kusů obálek s
nabídkami, které byly doručeny do 20.4.2011 do 11 hodin.
Ve 13:10 bylo zahájeno za možné účasti uchazečů otevírání obálek s nabídkami (prezence
v příloze tohoto protokolu) , které bylo skončeno ve 14hod.
Byla vyhodnocena kvalifikace uchazečů a splnění formálních požadavků zadavatele.
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(hod)
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Název firmy

SILBA-Elstav s.r.o
Stavební montáže spol.s r.o.
RYTA s.r.o
ZEDSTAV s.r.o
OKNAMONT Nepomuk
VANDERLAAN s.r.o
INSTAMONT Petr Milota

Splnění
kvalifikace
a
formálních
požadavků
Ano
Ano
ano
ano
ano
ano
ne

Cena Kč
bez DPH

2.081.731,1.870.297,2.194.588,2.071.692,2.396.950,2.323.580,1.976.834,-

Cena Kč
vč.DPH

2.498.077,2.244.356,2.633.506,2.486.030,2.876.340,2.788.296,2.372.201,-

8
10.35 STAFIS-KT s.r.o
ano
9
10.40 PARS Mlnařík
Ano
10
10.50 D-PERFECT s.r.o.
ano
11
10.58 D-PRODUKT s.r.o
ano
12
Firma KMK TRADE s.r.o. nabídku neodevzdala.

2.188.472,2.486.993,1.774.316,2.228.545,-

2.626.166,2.984.392,2.129.179,2.674.254,-

Protokol bude obvyklým způsobem zveřejněn (úřední deska + internet na www.blovicemesto.cz ). Opis protokolu bude zaslán všem uchazečům.
Nabídka uchazeče INSTAMONT Petr Milota nesplňuje kvalifikační předpoklady –
neobsahuje požadované reference, tj.nabídka není úplná a není tedy předmětem
hodnocení.
Všichni ostatní uchazeči splňují kvalifikaci a formální požadavky zadavatele.
Nejnižší cenu má nabídka uchazeče poř.č.10 – D-PERFECT s.r.o., se sídlem Malá Víska 5,
339 01 Klatovy, IČ: 25245481, cena: 1.774.316,-Kč bez DPH (2.129.179,-Kč vč.DPH).
Na druhém místě se umístila nabídka uchazeče poř.č.2 – Stavební montáže spol.s r.o., se
sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ: 4535681.
Na třetím místě se umístila nabídka uchazeče poř.č.4 – ZEDSTAV s.r.o., se sídlem Luční 611,
336 01 Blovice, IČ: 25242661.
Komise doporučuje zadavateli přidělit VZ resp.uzavřít SOD s uchazečem poř.č.10 –
firmou D-PERFECT s.r.o., se sídlem Malá Víska 5, 339 01 Klatovy, IČ: 25245481, a to
vhledem k nejnižší ceně 1.774.316,-Kč bez DPH (2.129.179,-Kč vč.DPH) a splnění
formálních požadavků zadavatele.
Všichni členové hodnotící komise se zavazují zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o
nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.
Po celou dobu jednání byla komise usnášeníschopná.
Skončeno a podepsáno v Blovicích, dne 20.4.2011, 15 hod.
podpisy členů hodnotící komise:
………………………………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………

