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Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Názevveřejné zakázky

"Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP - Přístavba

pavilonu/odbornéučebny/na 2. ZŠBeroun"
Režim veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Název zadavatele

Město Beroun

IČ

00233129

Adresa sídla

Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 Ol Beroun

Právní forma

801- Obec

Osoba oprávněnájednat za zadavatele

Mgr. Ivan Kus, starosta města

Hodnotící komise sedne 26. 2. 2018sešla naotevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek vztahující
se k výše uvedenéveřejné zakázce,z něhožpořídila tento protokol.
l. Náplň jednání hodnotící komise
Náplní jednání hodnotící komise bylo otevírání nabídek podaných v listinné podobě. Zadavatel přijal
nabídky, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek a které jsou uvedeny v Seznamu podaných
nabídek.

Všechny obálky byly podány písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem, na které byla
uvedena adresa, na niž by bylo možno zaslat vyrozumění, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.

Hodnotící komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě v pořadí
určenýmdle pořadového čísla, které bylo určeno dle data a časujejich doručení.
Komise zkontrolovala, zda byly nabídky doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky.
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2. Seznam posouzených nabídek
Zadavatel obdržel celkem 5 nabídek, které byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek do
26. 2. 2018 do 12:00 hod. S podanými nabídkami nebylo před jejich otevřením manipulováno. Seznam
podaných a posouzených nabídek je uveden v následující tabulce:

~íT

Sídlo místa

kontakt

Datum a

Pořadové

Obchodní

číslo

firma

nabídky

/název/jméno

doručení

a

nabídky

čas

podnikání
příjmení

dodavatele

l

SINRECO

49617168

s. r. o.

Kollárova 4,
Praha 8, 186

+420 602 166 959,
sinreco@volny.cz

00
2

Ing.

Václav

74356186

Pionýrů

155,

Holý

+420 724 750 822,
vaclav. holy80@gmail. com

20.2. 2018
14:00
hod.
23. 2. 2018
12:35

hod.

Horšovský

Týn, 346 Ol
3

Provádění a

24759511

+420775 522 192

26. 2. 2018
8:00 hod.

Vodárenská

+420773 132 527,

1915,
Kladno, 272

kucik. m(5)volny. cz

26. 2. 2018
10:00
hod.

Jeremiášova

dozory staveb

947/16,

s. r. o.

Praha 5

Stodůlky,
15000
4

Kittlik s. r. o.

03368637

Ol
5

UNIVES spol.
s. r. o.

45310165

Pod

+420 224 320 123

Brentovou

info@unives. cz

6, Praha 5
15000
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3. Seznam nabídek, která splnily veškeré požadavky stanovené zadavatelem
Pořadové číslo nabídky

kontakt

Sídlo místa podnikání
Obchodní
firma

Sídlo

1č~

místa

podnikání

/název/jméno a příjmení
dodavatele
l

2

SINRECO

+420602 166 959,

s. r. o.

sinreco@volny.cz

Ing.

Václav

+420 724 750 822,

Kotlářova
4,
Praha 8, 186 00

49617168

74356186

Holý

vaclav. holy80@gmail.com

Pionýrů
Horšovský

Kittlik s. r. o.

+420773 132 527,

Vodárenská

kucik. rn@volny. cz

1915,
27201

155,
Týn,

34601
4

03368637

Kladno,

Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek zhodnotila, že v žádnéz nabídek, které
splnily požadavky stanovené zadavatelem nebyla zjištěna mimořádně nízká nabídková cena.

i. Seznam dodavatelů, kteří byli při posouzení nabídek ze zadávacího řízení
vyloučeni
Pořadové
číslo

Sídlo

nabídky

Obchodní

místa

kontakt

podnikání

Sídlo

místa

1c~

podnikání
firma

/název/jméno a
příjmení
dodavatele
3

Provádění a

dozory
s. r. o.

staveb

+420775 522 192,

Jeremiášova

24759511

947/16, Praha
5
Stodůlky,
15600

Důvod vyloučení:

Zadavatel v zadávací dokumentaci vyžadoval, aby součástí nabídky bylo doložení
technickékvalifikacedle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZa to u osoby, která bude zajišťovat
výkon TDS, předložením seznamu významných zakázek, které byly provedeny za
poslední 3 roky před podáním nabídky a které tato osoba dozorovala. Uchazeč

Prováděnía dozorystavebs.r.o. nepředložil seznamvýznamnýchzakázekpro zajištění
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výkonu TDS. Dále zadavatel v zadávací dokumentaci vyžadoval, aby součástí nabídky
bylo doložení technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ a to u osoby, která
budezajišťovat činnostkoordinátoraBOZP,předložením seznamuvýznamnýchzakázek,
které byly provedeny za poslední 3 roky před podáním nabídky a které tato osoba
dozorovala. Uchazeč Provádění a dozory staveb s. r. o. nepředložil seznam významných

zakázek pro zajištění činnosti koordinátora BOZP. Účastníkova nabídka byla tedy
neúplná.
Obchodní
firma

nabídky

/název/jméno
a

Sídlo

kontakt

Pořadové
číslo

-íc~

místa

podnikání

příjmení

dodavatele
5

Unives

spol.

s. r. o.

+420 224
320 123

Pod Brentovou 6,

45310165

Praha 5, 150 00

Důvod vyloučení:

Zadavatel v zadávací dokumentaci vyžadoval od dodavatele vyplnit v textu závazného návrhu příkazní
smlouvy údaje určené k doplnění a podepsat ve všech částech určených k podpisu osobou
oprávněnouzastupovatdodavatele. UchazečUnivesspol. s. r.o. nepředložil podepsanýzávaznýnávrh
příkazní smlouvy osobou oprávněnouzastupovat dodavatele a jeho nabídka byla tedy neúplná.

5. Seznam hodnocených nabídek a popis způsobu hodnocení
Pořadové

číslo

Obchodní
firma

nabídky

/název/jméno
a

kontakt

Sídlo

místa

^c

podnikání

příjmení

dodavatele

SINRECO
s. r. o.

Ing.

Václav

Holý
Kittlik s. r. o.

+420 602 166 959,
sinreco@volny.cz
+420 724 750 822,
vactav. holy80@gmail. com
+420 773 132 527,
kucik. m(5)volny. cz

Kollárova

4,

49617168

Praha 8, 186 00
Pionýrů

155, 74356186

Horšovský
34601

Týn,

Vodárenská

1915,

03368637

Kladno,

27201
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Nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

6. Pořadí hodnocených nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny bez DPH
Pořadové
číslo

Nabídková cena bez DPH

Obchodní firma

ir

/název/jméno a
příjmení

nabídky

dodavatele
2

389.500,- Kč

Ing. Václav Holý

74356186

4

389.860,- Kč

Kittliks. r. o.

03368637

l

826.000,- Kč

SINRECOs. r. o.

49617168

7. Složení hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise
Ing. Miloslav Dřeš
Mgr. Petra Kuštová
Soňa Zbuzková
Jakub Zelinka

Podpis

//

^3-

w^~r
^T~

V Berouně dne 26. 2. 2018
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