Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
sepsaný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VZMR/0255/17

„Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“
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Zápis z jednání hodnotící komise - veřejná zakázka malého rozsahu
„Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“

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 byly vyzvány k podání nabídky:
Název
Sídlo

IČO

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110
00 Praha 1

45274924

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00
Brno

25317628

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03, Pardubice Bílé Předměstí

42196868

Porr a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00, Praha Strašnice

43005560

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ
60838744
15000
Byly vyzvány subjekty, u kterých je vzhledem k jejich předmětu podnikání předpoklad, že
jsou schopny veřejnou zakázku realizovat.
Strabag a.s.

2. Údaje o složení hodnotící komise
Složení hodnotící komise (projednáno dne 08.08.2017 č. usnesení 1447/17/RK):
člen: Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace
člen: Ing. Martina Dvořáková, silniční technik
náhradník: Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy
člen: Ing. Milan Holeček, silniční technik, oddělení pozemních komunikací
náhradník: Ing. Vladimír Petera, silniční technik, oddělení pozemních komunikací
člen: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
náhradník: Löffelmann Jiří, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a
rozvoje venkova
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 dne 25.8.2017 v 11:00 hodin v budově KÚ LK,
v kanceláři č. 427, ve složení p. Tomáš Čáp, Ing. Martina Dvořáková a Ing. Milan Holeček.
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 Ing. Milana Holečka a místopředsedu Ing.
Martinu Dvořákovou. Poté předseda komise zahájil jednání.
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3. Otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25. 08. 2017 do 9:30 hodin.
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 3 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 ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (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
: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo
: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma
: 121 – Akciová společnost
IČO
: 45274924
Celková výše nabídkové ceny : 2.765.000,00 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
a) nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
ANO
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
b) nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ANO
veřejné zakázky

NE
NE

NABÍDKA Č. 2:
Obchodní jméno
: M - SILNICE a.s.
Sídlo
: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Právní forma
: 121 – Akciová společnost
IČO
: 42196868
Celková výše nabídkové ceny : 2.688.306,10 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
a) nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
ANO
NE
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
b) nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ANO
NE
veřejné zakázky
NABÍDKA Č. 3:
Obchodní jméno
STRABAG a.s.
Sídlo
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Právní forma
121 – Akciová společnost
IČO
60838744
Celková výše nabídkové ceny
2.778.562,13 Kč bez DPH
Analogicky dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona:
a) nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
ANO
Analogicky dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona:
b) nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ANO
veřejné zakázky
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4. Hodnocení nabídek
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
společnost
2. M - SILNICE a.s.
1. EUROVIA CS, a.s.
3. STRABAG a.s.

nabídková cena v Kč bez DPH
2.688.306,10
2.765.000,00
2.778.562,13

pořadí
1.
2.
3.

Komise konstatuje, že nejvýhodnější nabídku předložil účastník M-Silnice a.s., se sídlem Husova
1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, za nabídkovou cenu 2.688.306,10 Kč
bez DPH, 3.252.850,38 Kč včetně DPH, který se umístil jako první v pořadí podle jediného
hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny bez DPH.

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 zadavatel splňuje.
NABÍDKA č. 2 – M - SILNICE a.s.
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
profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 2, písm.
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ČP ze dne
24.8.2017

prokázáno
ANO

ČP ze dne
24.8.2017

ANO

ČP ze dne
24.8.2017

ANO

ČP ze dne

ANO
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c) zákona
osvědčení autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisu – v oboru autorizovaným
inženýr, technik nebo stavitel pro obor dopravní
stavby
technická kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2, písm.
a) zákona
 seznam stavebních prací poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením výběrového řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací –
Min. 2 stavební práce obdobného charakteru –
výstavba, rekonstrukce nebo oprava dálnic
nebo silnice, případně místních komunikací (v
případě komunikací se musí jednat o
komunikace se živičným povrchem primárně
určené pro motorová vozidla) - minimální
hodnota plnění každé takové zakázky na stavební
práce činí 1.400 000,- Kč bez DPH.

24.8.2017

ČP ze dne
24.8.2017

ANO

Komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 2 prokázal splnění kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje
všechny kvalifikační předpoklady a požadavky.

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.
Komise konstatuje, že účastník s nabídkou č. 2 prokázal splnění zadávacích podmínek
předložením smlouvy o provedení stavby podepsanou dne 24.8.2017. Smlouva obsahovala
všechny požadované přílohy dle Výzvy včetně doplněného soupisu prací.

8. Návrh zadavateli na výběr dodavatele
Hodnotící komise navrhuje zadavateli rozhodnout o výběru dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO:
42196868, za nabídkovou cenu 2.688.306,10 Kč bez DPH, 3.252.850,38 Kč včetně DPH.
S tímto závěrem komise dne 25. 8. 2017 ukončila své jednání.

Podpisem členové komise stvrzují svůj souhlas s obsahem zápisu:
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Ing. Milan Holeček

…………………………………

Ing. Martina Dvořáková

………………………………….

p. Tomáš Čáp

…………………………………

Zapsala: Eva Trosbergová

V Liberci, dne 25. 8. 2017
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