Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
č.2
sepsaný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VZMR/0166/17
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Zápis z jednání hodnotící komise - veřejná zakázka malého rozsahu
„Zpracování projektové žádosti do IROP 1.1 – tři silnice“

1. Seznam oslovených účastníků
V souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 byly zadavatelem vyzvány k podání
nabídky následující subjekty:
Název

Sídlo
IČO
Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 24826651
Anylopex plux s.r.o.
Praha 5 - Smíchov
Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ
BDO Czech Republic EU Office s.r.o.
49622625
14000
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, Praha 8
45797170
46007 Liberec - Liberec III-Jeřáb,
EUMONIA, spol. s r.o.
28688325
Tatranská 860/7
OLIVIUS s.r.o.
Hornická 2252, 356 01 Sokolov
28040872
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 (jmenována RK dne 04.04.2017 č. usnesením 638/17/RK):
člen: Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu,
člen: Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy
náhradník: Ing. Vladimír Petera, silniční technik
člen: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů
náhradník: Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů
Zadavatel v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 stanovil, že hodnotící komise (dále jen „komise“)
bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek.

3. Třetí jednání hodnotící komise
Komise se ke svému třetímu jednání sešla dne 09.08.2017 v budově KÚ LK, v kanceláři č. 522
ve složení Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Martina Körteltová a Ing. Vladimír Petera.
Komise se sešla v počtu 3 členů, a tudíž byla usnášeníschopná. Všichni zúčastnění podepsali
prezenční listinu, a poté předsedkyně zahájila jednání komise.
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Rada Libereckého kraje dne 20.6.2017 usnesením č.1164/17/RK rozhodla o výběru dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři
silnice“, a to účastníka BDO Czech Republic EU Office s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5,
140 00 Praha 4, IČO: 49622625, za nabídkovou cenu 59.700,- Kč bez DPH, 72.237,- Kč včetně
DPH.
Vybraný dodavatel nesplnil povinnost analogicky dle § 124 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu.
Vybraný dodavatel se rozhodl po odeslání Smlouvy na zpracování projektových žádostí do IROP
1.1 – tři silnice č. OLP/1423/2017 ze dne 20.6.2017 neposkytnout z kapacitních důvodů
součinnost při podpisu smlouvy.
Komise postupovala analogicky dle § 125 odst. 1 zákona, jednohlasně se shodla na vyloučení
vybraného dodavatele BDO Czech Republic EU Office s.r.o. a následně přistoupila
k posouzení nabídky č. 5, kdy dalším v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení
nabídek, byl účastník č. 5 EUMONIA, spol. s.r.o., se sídlem Tatranská 860/7, 460 07, Liberec
III – Jeřáb, IČO: 28688325.

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

společnost
EUMONIA, spol. s.r.o.
TI SYSTEMS s.r.o.
HYDROPROGRES, s.r.o.
3L studio s.r.o.

nabídková cena v Kč bez DPH
74.400,74.700,79.500,90.000,-

pořadí
1.
2.
3.
4.

Komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku předložil účastník EUMONIA, spol. s.r.o., se
sídlem Tatranská 860/7, 460 07, Liberec III – Jeřáb, IČO: 28688325, za nabídkovou cenu
74.400 Kč bez DPH, 90.024 Kč včetně DPH, který se umístil jako první v pořadí podle
jediného hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny bez DPH.

5. 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.
NABÍDKA č. 5 – EUMONIA, 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
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evidence vyžaduje
profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 2, písm.
a) zákona
 poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků či obdobný obor
činnosti, který opravňuje dodavatele poskytnout
odborně a řádně požadovaný předmět plnění v
rámci této zakázky.

ČP ze dne
22.5.2017

ANO

Komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 5 prokázal splnění kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje
kvalifikační předpoklady.

6. 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.
Komise konstatuje, že u účastníka s nabídkou č. 5 došlo k administrativnímu pochybení v
předloženém závazném návrhu „Smlouvy na zpracování projektové žádosti do IROP 1.1 – tři
silnice“ podepsaném dne 22.5.2017, jelikož v článku VII. Odst. 2 - Podrobný rozpis ceny
neuvedl u jednotlivých cen projektu ceny ve slovním vyjádření.
Hodnotící komise se jednohlasně shodla takto předložený závazný návrh „Smlouvy na
zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“ akceptovat.
Komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 5 prokázal splnění zadávacích podmínek
předložením „Smlouvy na zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“,
podepsané dne 22.5.2017. Smlouva obsahovala všechny požadované přílohy dle Výzvy včetně
doplněného soupisu prací.

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

společnost
EUMONIA, spol. s.r.o.
TI SYSTEMS s.r.o.
HYDROPROGRES, s.r.o.
3L studio s.r.o.

nabídková cena v Kč bez DPH
74.400,74.700,79.500,90.000,-

pořadí
2.
3.
4.
5.

8. Návrh zadavateli na výběr dodavatele
Hodnotící komise navrhuje zadavateli rozhodnout o výběru dodavatele s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou: EUMONIA, spol. s.r.o., se sídlem Tatranská 860/7, 460 07, Liberec
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III – Jeřáb, IČO: 28688325, za nabídkovou cenu 74.400 Kč bez DPH, 90.024 Kč včetně
DPH.

S tímto závěrem komise dne 09.08.2017 v 11:00 hod. ukončila své jednání.
Podpisem členové komise stvrzují svůj souhlas s obsahem zápisu:

Ing. Loučková Kotasová Radka

………………………………

Ing. Martina Körteltová

…………………………………

Ing. Vladimír Petera

………………………………….

Zapsala: Ing. Ilona Vlachová
V Liberci, dne 09.08. 2017
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