PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A
HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel:
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou
IČ: 00256455
Telefon: 371 516 111, fax: 371 516 160, e mail: podatelna@mublovice.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„Vybudování I. etapy městského kamerového dohledového systému pro
město Blovice“
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) se dne 7.9.2015
v 13:00 hodin sešla na základě svolání zadavatele na svém jednání vztahujícím se k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na základě Výzvy k podání
nabídky pro VZMR ze dne 14.8.2015.

I. Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
Na první jednání komise se dostavili:
1. člen Ing. Michaela Bočková
2. člen Ondřej Wild
3. člen Ing. Michal Hodek

II. Nepodjatost členů komise
Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem doručených a přijatých
nabídek. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali
čestné prohlášení o nepodjatosti.
Všichni členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí s výkonem své funkce.
III. Volba předsedy a místopředsedy komise
Členové komise zvolili na svém prvním jednání předsedu a místopředsedu –
– předseda - Ing. Michal Hodek
- místopředseda - Ing. Michaela Bočková

Řízení komise přebral její předseda a ten uzavřel první jednání s tím, že se komise bude
pokračovat na svém druhém jednání, následně proběhne otevírání obálek s nabídkami
uchazečů, jejich kontrola a hodnocení.
IV. Otevírání obálek s nabídkami, jejich kontrola a hodnocení
Náplní druhého jednání komise bylo otevírání obálek s nabídkami, posuzování úplnosti
nabídek a kontrola splnění kvalifikačních předpokladů a dále hodnocení nabídek.

NABÍDKA Č. 1 - odevzdána dne 7.9.2015 – 12:44 hod
Uchazeč:
Obchodní firma: SUPTel a.s.
Sídlo / místo podnikání: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
Právní forma uchazeče: a.s.
IČ: 25229397
DIČ: CZ25229397
Byla provedena kontrola kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek – splněno
Výše nabídkové ceny:
1.419.559,- Kč bez DPH
1.717.666,- Kč vč. DPH
lhůta výstavby: 61 dnů
záruka: 60 měsíců

Hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – podle nejnižší nabídkové ceny (hodnocena cena bez DPH)

Výsledek hodnocení – hodnotící komise sestavila následující pořadí nabídek
Pořadí
nabídky

1.

2.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce1

Obchodní firma: SUPTel a.s.
Sídlo / místo podnikání: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
Právní forma uchazeče: a.s.
IČ: 25229397
DIČ: CZ25229397
Výše nabídkové ceny:
1.419.559,- Kč bez DPH
1.717.666,- Kč vč. DPH

Po provedeném posouzení a hodnocení předložené nabídky doporučuje hodnotící
komise zadavateli využít svého práva a zrušit VZ. Důvodem je nabídková cena, která je
o 592 tis. Kč bez DPH vyšší než předpokládaná hodnota VZ stanovená podle ceny
projektanta Jaroslava Černého.
Jednotliví členové neměli k provedenému hodnocení žádné připomínky.
Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise všechny příslušné
dokumenty, tj.:
•
•
•
•

listina účastníků otevírání obálek s nabídkami
prohlášení o nepodjatosti členů
otevřenou obálku s nabídkou
všemi členy komise podepsaný protokol o jednání komise

V Blovicích 7.9.2015 v 13:30 hodin
Podpis všech přítomných členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:

