Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
sepsaný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VZMR/0159/17

„APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“
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Zápis z jednání hodnotící komise - veřejná zakázka malého rozsahu
„APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“

1. Seznam oslovených účastníků
V souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 byly zadavatelem vyzvány k podání
nabídky následující subjekty:
Seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky:
Název
BENNE s.r.o.

PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Pozemní stavitelství s.r.o.

Sídlo
IČO
Železná 824, 464 01 Frýdlant
286 95 828
Maxe Švabinského 111/30, Rýnovice,
254 90 885
466 05 Jablonec nad Nisou
Vejrichova272, 511 01 Turnov
465 06 942
Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec 272 98 370

TOBIS, s.r.o.

Hejnická 608, 464 01 Frýdlant

TERMIL s.r.o.

250 30 795

Byly vyzvány subjekty, u kterých je vzhledem k jejich předmětu podnikání předpoklad, že
jsou schopny veřejnou zakázku realizovat.

2. Údaje o složení hodnotící komise
Složení hodnotící komise:
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací
náhradník: Ing. Marcela Veitová, metodik – ekonom pro příspěvkové organizace
Zadavatel v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 stanovil, že hodnotící komise (dále jen „komise“)
bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek.
Komise se ke svému prvnímu jednání sešla 22.05.2017 ve 12:30 hodin v budově KÚ LK,
v kanceláři č. 427, ve složení Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. Michaela Krejčová a Bc. Zuzana
Halamová. Komise se sešla v počtu 3 členů, a tudíž byla usnášeníschopná. Všichni zúčastnění
podepsali prezenční listinu a čestná prohlášení o střetu zájmů, nepodjatosti ve vztahu k této
veřejné zakázce a povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti
s výkonem jejich funkce. Komise si zvolila předsedu Mgr. Pavla Svobodu a místopředsedkyni
Bc. Zuzanu Halamovou. Poté předseda komise zahájil jednání.

3. Otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 22.05.2017 do 09:00 hodin.
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Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 4 nabídky. Po této lhůtě nebyla zadavateli
doručena žádná nabídka.
Komise na svém prvním jednání přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí,
v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu nabídek, který tvoří součást tohoto zápisu.
Komise analogicky dle § 110 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) kontrolovala, zda nabídky byly doručeny ve
stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
NABÍDKA Č. 1:
Obchodní jméno
: AVE – servis, spol. s r.o.
Sídlo
: Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice
Právní forma
: 112 – Společnost s ručením omezeným
IČO
: 60875585
Celková výše nabídkové ceny : 3.186.118,68 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
ANO
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ANO
veřejné zakázky

NE
NE

NABÍDKA Č. 2:
Obchodní jméno
: Pozemní stavitelství s.r.o.
Sídlo
: Ruprechtická 538/24, 460 01, Liberec 1
Právní forma
: 112 – Společnost s ručením omezeným
IČO
: 27298370
Celková výše nabídkové ceny : 3.518.922,85 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
ANO
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ANO
veřejné zakázky

NE
NE

NABÍDKA Č. 3:
Obchodní jméno
: DKK Stav s.r.o.
Sídlo
: Cidlinská 920/4, 460 15, Liberec XV-Starý Harcov
Právní forma
: 112 – Společnost s ručením omezeným
IČO
: 27349187
Celková výše nabídkové ceny : 3.277.480,05 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
ANO
NE
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ANO
NE
veřejné zakázky
NABÍDKA Č. 4:
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
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:
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:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou
112 – Společnost s ručením omezeným
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IČO
: 25407317
Celková výše nabídkové ceny : 2.695.539 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
Nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky

ANO

NE

ANO

NE

4. Hodnocení nabídek
Hodnotící komise se jednohlasně usnesla, že provede nejdříve hodnocení nabídek podle pravidel
pro hodnocení uvedených ve Výzvě k podání nabídky (dále jen „Výzva“) a následně posoudí
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení účastníkem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
dle podmínek uvedených ve Výzvě.
4.1 Hodnotící kritérium
Kritériem pro hodnocení nabídek byla analogicky dle § 114 zákona stanovena ekonomická
výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil ve Výzvě, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit na základě
tohoto kritéria: nejnižší nabídková cena.
4.2 Hodnocení nabídek
Nabídky byly hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH, přičemž hodnotící komise
sestavila pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5. Pořadí nabídek sestavené dle výsledku hodnocení
nabídka
4
1
3
2

společnost
STAVO-UNION, stavební
společnost s r.o.
AVE – servis, spol. s r.o.
DKK Stav s.r.o.
Pozemní stavitelství s.r.o.

nabídková cena v Kč bez DPH
2.695.539 Kč
3.186.118,68 Kč
3.277.480,05 Kč
3.518.922,85 Kč

pořadí
1.
2.
3.
4.

Hodnotící komise se na I. jednání jednohlasně usnesla, že z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny u některých položek v nabídce účastníka č. 4 vyzve tohoto účastníka analogicky dle §§ 46
a 113 zákona ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Jedná se o tyto položky:
Poř.č.

Název

33

Otlučení omítek stěn

-73%

79

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

-69%

23

Provedení difúzní sulfátostálé stěrky – 2x nátěr

-54%

27

Malba silikátovou bílou barvou 2x nátěr včetně pen. 4

-73%
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Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny byla zadavatelem odeslána
datovou schránkou dne 05.06.2017. Zadavatel stanovil lhůtu, ve které je účastník č. 4 povinen
opodstatnění mimořádně nízké nabídkové ceny předložit, a to do 13.06.2017 do 10:00 hodin.
Hodnotící komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku předložil účastník STAVOUNION, stavební společnost s r.o., se sídlem V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO
25407317, za nabídkovou cenu 2.695.539 Kč bez DPH, 3.261.602 Kč s DPH, který se umístil
jako první v pořadí podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny
bez DPH s dodatkem, že je nutné vyčkat na zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
tohoto účastníka.

6. Posouzení nejvýhodnější nabídky z hlediska požadované kvalifikace
Z pověření zadavatele komise analogicky dle § 39 zákona posoudila nabídku z hlediska splnění
kvalifikačních předpokladů, které stanovil zadavatel v textu Výzvy.
V rámci zakázky malého rozsahu prokazují účastníci výběrového řízení kvalifikaci formou
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.
Hodnotící komise v průběhu svého jednání zjistila nesrovnalost ve všech Čestných prohlášeních
účastníků výběrového řízení této veřejné zakázky malého rozsahu, kdy nedopatřením na straně
zadavatele nebyla ve vzoru Čestného prohlášení uvedena informace o profesní způsobilosti:
„analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona
•
dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“
Na základě tohoto zjištění byla neprodleně prostřednictvím datové schránky dne 24.05.2017
účastníkovi č. 4 STAVO-UNION, stavební společnost s r.o. analogicky dle § 46 odst. 1 odeslána
Žádost o objasnění a doplnění údajů a nový vzor Čestného prohlášení s již doplněnou informací
k § 77 odst. 2, písm. a).

7. Posouzení nejvýhodnější nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek
V rámci splnění zadávacích podmínek účastník předkládá v nabídce nezměněný a podepsaný
návrh smlouvy včetně všech příloh.
Hodnotící komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 4 prokázal splnění zadávacích
podmínek předložením smlouvy o dílo podepsanou dne 19.05.2017. Smlouva obsahovala
všechny požadované přílohy dle Výzvy včetně doplněného rozpočtu.
S tímto závěrem hodnotící komise ukončila své první jednání s tím, že v rámci druhého následujícího jednání bude hodnotící komise posuzovat, zda účastník č. 4 doložil veškeré
doklady, k jejichž předložení byl hodnotící komisí vyzván.
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8. II. jednání hodnotící komise
Ke svému druhému jednání se hodnotící komise sešla dne 13.06.2017 v 11:00 hodin. Předseda
hodnotící komise přítomným členům sdělil, že účastník č. 4 STAVO-UNION, stavební
společnost s r.o. ve stanovené lhůtě, tedy do 26.05.2017 do 11:00 hodin doložil doplněné Čestné
prohlášení o splnění kvalifikace. Jelikož však zadavateli účastník č. 4 ve lhůtě, tj. do 13.06.2017
do 10:00 hodin nepředložil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnotící komise
se jednohlasně usnesla, že se dále nabídkou č. 4 nebude zabývat ani z hlediska splnění
kvalifikace a přistoupí analogicky dle § 48 odst. 2, písm. b) k vyloučení účastníka z další účasti
ve výběrovém řízení.
Hodnotící komise na základě výše uvedených důvodů doporučuje zadavateli účastníka č. 4
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o. vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení.
Na základě tohoto zjištění předseda hodnotící komise vyzval k novému hodnocení podle výše
nabídkové ceny bez DPH, přičemž hodnotící komise sestavila pořadí nabídek. Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9. Pořadí nabídek sestavené dle výsledku hodnocení
nabídka

společnost
1 AVE – servis, spol. s r.o.
3 DKK Stav s.r.o.
2 Pozemní stavitelství s.r.o.

nabídková cena v Kč bez DPH
3.186.118,68 Kč
3.277.480,05 Kč
3.518.922,85 Kč

pořadí
1.
2.
3.

Hodnotící komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku předložil účastník AVE-servis spol.
s r.o., se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice, IČO 60875585, za nabídkovou
cenu 3.186.118,68 Kč bez DPH, tj. 3.488.416,78 Kč s DPH, který se umístil jako první v pořadí
podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny bez DPH.

10. Posouzení nejvýhodnější nabídky z hlediska požadované kvalifikace
Z pověření zadavatele komise analogicky dle § 39 zákona posoudila nabídku z hlediska splnění
kvalifikačních předpokladů, které stanovil zadavatel v textu Výzvy.
V rámci zakázky malého rozsahu prokazují účastníci výběrového řízení kvalifikaci formou
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatel splňuje.
Na základě zjištění I. jednání hodnotící komise (viz výše) o neuvedení informace k profesní
způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona předseda hodnotící komise v rámci II.
jednání vyzval analogicky dle § 46 odst. 1 k neprodlenému zaslání Žádosti o objasnění
a doplnění údajů a nového vzoru Čestného prohlášení účastníkovi č. 1 AVE-servis spol. s r.o.
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S tímto závěrem hodnotící komise ukončila své druhé jednání s tím, že v rámci třetího následujícího jednání bude hodnotící komise posuzovat, zda účastník č. 1 doložil veškeré
doklady, k jejichž předložení byl zadavatelem vyzván.

11. III. jednání hodnotící komise
Ke svému třetímu jednání se hodnotící komise sešla dne 16.06.2017 v 08:45 hodin. Předseda
hodnotící komise přítomným členům sdělil, že účastník č. 1 AVE-servis spol. s r.o. ve stanovené
lhůtě, tedy do 20.06.2017 do 11:00 hodin, tedy s výrazným předstihem, doložil doplněné Čestné
prohlášení o splnění kvalifikace.
Hodnotící komise proto přistoupila k hodnocení nabídky č. 1 společnosti AVE-servis spol. s r.o.
z hlediska splnění požadované kvalifikace.

NABÍDKA č. 1 – AVE-servis spol. s r.o.
základní způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a)
– e) zákona
profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1
 výpis z obchodního rejstříku, jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 2, písm.
a) zákona
 provádění staveb, jejich změna a odstraňování
technická kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2, písm.
a) zákona
 Seznam 2 stavebních prací obdobného
charakteru – stavební práce, jejichž
součástí byly opravy, poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení, včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací.
minimální hodnota plnění každé takové zakázky na
stavební práce činí 1.890.000 Kč bez DPH.

způsob prokázání
ČP, SKD (prostá
kopie)

prokázáno
ano

ČP, SKD (prostá
kopie)

ano

ČP, SKD (prostá
kopie)

ano

ČP, referenční listy
zhotovitele
v prostých kopiích

ano

Hodnotící komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 1 doložením doplněného Čestného
prohlášení o splnění kvalifikace prokázal splnění kvalifikačních předpokladů. Z obsahu
Čestného prohlášení je proto zřejmé, že účastník č. 1 splňuje všechny kvalifikační
předpoklady a požadavky.
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12. Posouzení nejvýhodnější nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek
V rámci splnění zadávacích podmínek účastník předkládá v nabídce nezměněný a podepsaný
návrh smlouvy včetně všech příloh.
Hodnotící komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 1 prokázal splnění zadávacích
podmínek předložením smlouvy o dílo podepsanou dne 19.05.2017. Smlouva obsahovala
všechny požadované přílohy dle Výzvy včetně doplněného rozpočtu.

13. Návrh zadavateli na výběr nejvýhodnější nabídky
Hodnotící komise navrhuje zadavateli rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné
zakázky, a to účastníka AVE-servis spol. s r.o., se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01, České
Budějovice, IČO 60875585, za nabídkovou cenu 3.186.118,68 Kč bez DPH, tj. 3.488.416,78
Kč s DPH.
S tímto závěrem komise dne 16.06.2017 ve 09:15 hodin ukončila své jednání.

Podpisem členové komise stvrzují svůj souhlas s obsahem zápisu:
Mgr. Pavel Svoboda

…………………………………

Mgr. Michaela Krejčová

………………………………….

Bc. Zuzana Halamová

…………………………………

Zapsal: Luboš Tomíček
V Liberci, dne 16.06.2017
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