Zápis z jednání komise pro otvírání obálek k zakázce malého rozsahu zadávané dle
zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Zakázka je soutěžena jako zakázka
malého rozsahu dle výjimky v § 31 zákona č. 134/2016 Sb.
Zakázka je realizována dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj s pravidly
IROP. Zakázka je realizována jako uzavřená výzva dle výše uvedených pravidel.
Název zakázky: „Hluboš – zastávka podél silnice II/118“
Číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015100

Název projektu:

Hluboš – zastávka podél silnice II/118

Název zadavatele:

Obec Hluboš

IČ zadavatele:

00242225

Sídlo zadavatele:

Hluboš 3, 262 22 Hluboš

Statutární zástupce zadavatele: Bc. Jiří Čajan, starosta obce
Druh zakázky:

Stavební práce

Zadávací dokumentace k zakázce ze dne: 7. 4. 2021
Datum otvírání obálek:

27. 4. 2021, 10:30 hodin

Dne 27. 4. 2021 v 10:30 hodin se sešli členové komise v prostorách jednací místnosti obce
Tetín na adrese Hluboš 3, 262 22 Hluboš.
Členové komise zvolili předsedu hodnotící komise pana Bc. Jiřího Čajana a místopředsedou
pana Josefa Zejdu. Hlasování proběhlo jednomyslně ve prospěch navržených kandidátů.
Členové komise svým podpisem potvrzují, že byli řádně a včas pozvání na konání komise pro
otvírání obálek.
Otvírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů. Komise provedla kontrolu obálek
s nabídkami. Všechny nabídky byly řádně označeny a podány v zalepené obálce tak, jak bylo
požadováno v ZD. Komise otevřela obálky a zahájila kontrolu nabídek, zda splňují podmínky
uvedené v ZD a zákonné požadavky.

Seznam podaných nabídek pro zakázku
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Doručení
Obálka č.

IČ

Firma

Způsob doručení

datum

Marcela Soukupová,
1.

47056801

27.4.2021 7:15

Osobně

61681199

27.4.2021 7:50

Osobně

Šítkova 233/1, Praha 47053135

27.4.2021 8:00

Osobně

27.4.2021 8:25

Osobně

Nad Prachandou
1235, Dobříš 263 01
Údržba silnic s.r.o.,

2.

Na Červeném
Hrádku 294, 264 01
MERCATOR s.r.o.,

3.

1, 110 00
KOSTA Příbram
4.

s.r.o. Husova 256,

26509601

261 01 Příbram VI

Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny

Pořadové číslo
nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

---

Žádná z nabídek nebyla vyřazena

Komise jednomyslně konstatovala, že všechny nabídky jsou zpracovány v českém jazyce a
návrh smlouvy o dílo je podepsán oprávněnou osobou.
Komise posoudila pouze nabídku č.1 (Marcela Soukupová). Ostatní nabídky nebudou
posuzovány. Nabídka č.1 splňuje všechny podmínky dle Zadávací dokumentace a může být
dále hodnocena. Pouze předložená kopie živnostenského listu nesplňuje požadavek stáří
dokumentu 90 dnů. Komise proto upozorňuji Zadavatele, aby si vyžádal aktuální výpis ze ŽR
nejpozději před podpisem smlouvy. Posouzení ostatních nabídek může provést dodatečně
Zadavatel, pokud to shledá účelným. Nabídka č.1, zda dle posouzení komise nevykazuje
znaky nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Komise konstatovala, že nabídka č.1 nesplňuje
znaky nepřiměřeně nízké ceny.

Popis hodnocení nabídek
Hodnotící komise hodnotila předložené nabídky dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
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Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

IČO

1.

Marcela Soukupová,

47056801

KOSTA Příbram
2.

s.r.o.
Údržba silnic s.r.o.

3..

MERCATOR s.r.o.,

4

26509601

61681199

47053135

Adresa
Nad Prachandou
1235, Dobříš 263
01
Husova 256, 261
01 Příbram VI
Na Červeném
Hrádku 294, 264
01
Šítkova 233/1,
Praha 1, 110 00

Nabídková cena
bez DPH
862.177,12

914.659,16

923.569,26

926.733,10

Závěr hodnotící komise
Komise doporučuje zadavateli přijetí nabídky pro zakázku „Hluboš – zastávka podél silnice
II/118“ od firmy Marcela Soukupová, IČO: 47056801, která splnila všechny požadavky dle
platných právních předpisů a zadávací dokumentace a vyhověly hodnotícím kritériím.

Komise skončila dne 27. 4. 2021 v 11:30 hodin.

Složení hodnotící komise
Obchodní firma, vůči
Titul, jméno,
níž je člen komise
příjmení člena
v pracovně právním,
hodnotící komise
či obdobném vztahu

Datum podpisu
zprávy

Bc. Jiří Čajan

starosta obce

27.4.2021

Josef Zejda

zastupitel obce

27.4.2021

Josef Mašek

zastupitel obce

27.4.2021
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Podpis

