Zápis o otevírání a hodnocení nabídek
Veřejná zakázka (VZ):

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové – Zateplení objektu Rybitví

Druh a předmět VZ:

veřejná zakázka na stavební práce

Zadávací řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a ŠJ, Hradec Králové,
Říčařova 277, 503 01 Hradec Králové, IČ: 62690001

Datum, čas jednání komise: 01. 02. 2011
Místo jednání komise:

DDÚ Hradec Králové

Zadavatel ustanovil komisi pro otevírání a hodnocení nabídek jmenoval komisí ve složení:
Komise:

předseda

2.člen

3.člen

Jméno, funkce:

Organizace:

Daniela Bažantová

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové

ekonomka
Ing. Karel Forejt

Projekce

projektant
Ing. Dalibor Křepela
ředitel společnosti

Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o.

Seznam oslovených dodavatelů včetně způsobu, jakým byli osloveni:
pořadové
číslo

obchodní firma

sídlo

IČ

způsob
oslovení

forma
poskytnutí
zadávací
dokumentace

1

BW - Stavitelství, s.r.o.

Vysokomýtská 718,
534 01 Holice

15049752

byli vyzváni

poštou

2

KOBLA, spol. s r. o.

Ke Koble 1100,
289 11 Pečky

42192153

byli vyzváni

poštou

3

Merit Bau CZ a.s.

K Dolíčku 66,
530 02 Pardubice

27259544

byli vyzváni

poštou

4

REGIO - STAV s.r.o.

Praskačka čp. 12,
503 33 Praskačka

25956973

byli vyzváni

poštou

5

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 116,
503 51 Chlumec nad Cidlinou

25275119

byli vyzváni

poštou
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6

STAMAX Bílá Třemešná
s.r.o.

Zdobín 68, PSČ 54401

27534073

zažádali o
poskytnutí ZD

poštou

7

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Ostřešany 320,
530 02 Pardubice

25968203

zažádali o
poskytnutí ZD

poštou

8

STA-MONT STAVEBNÍ
SPOLEČNOST, s.r.o.

Mírová 661,
541 01 Trutnov

26007681

zažádali o
poskytnutí ZD

poštou

9

STAVREKO s.r.o.

Jungmannova 1406,
500 02 Hradec Králové

62029355

zažádali o
poskytnutí ZD

poštou

10

REVITA G a.s.

Karlovo nám. 671/24,
110 00 Praha 1

26166071

zažádali o
poskytnutí ZD

poštou

11

FLAVIUS spol. s r.o.

Sokolovská 2170/161,
180 00 Praha 8

26740371

zažádali o
poskytnutí ZD

poštou

Seznam obdržených nabídek seřazených v pořadí v jakém došly zadavateli:
pořadové
číslo

obchodní firma

sídlo

IČ

datum doručení

čas doručení

1

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Ostřešany 320,
530 02 Pardubice

25968203

31. 01. 2011

12.00 hod.

2

REGIO - STAV s.r.o.

Praskačka čp. 12,
503 33 Praskačka

25956973

31. 01. 2011

13.15 hod.

3

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 116,
503 51 Chlumec nad Cidlinou

25275119

31. 01. 2011

13.16 hod.

4

FLAVIUS spol. s r.o.

Sokolovská 2170/161,
180 00 Praha 8

26740371

31. 01. 2011

14.35 hod.

Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením
důvodu:
pořadové
číslo

4

obchodní firma

sídlo

IČ

FLAVIUS spol. s r.o.

Sokolovská 2170/161,
180 00 Praha 8

důvod vyřazení

návrh Smlouvy o dílo není podepsaný
26740371 osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče

Hodnotící komise dále posoudila výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Bylo konstatováno, že nabídka č. 1 – uchazeče STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
(IČ: 25968203) obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky.
Komise pověřila Ing. Karla Forejta a Ing. Dalibora Křepelu zpracováním a zasláním žádostí
o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny výše uvedenému uchazeči.
Uchazeč je povinen doručit písemné zdůvodnění ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti o zdůvodnění. To bylo učiněno zasláním žádostí doporučeným dopisem ze
dne 02. 02. 2011. Žádost byla dle doručenky uchazeči doručena dne 04. 02. 2011. Písemné
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zdůvodnění mimořádně nízké ceny mělo být zadavateli doručeno nejpozději do 09. 02. 2011.
Uchazeč doručil zadavateli písemné zdůvodnění dne 07. 02. 2011, tedy v požadované lhůtě.
Hodnotící komise posoudila písemné zdůvodnění mimořádně nízké ceny u nabídky č. 1 –
uchazeče STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. a konstatovala, že cena je zdůvodněna
objektivními příčinami, zejména výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč
k dispozici pro provedení stavebních prací a dodávku použitých materiálů. Na základě toho
hodnotící komise vyhodnotila písemné zdůvodnění mimořádně nízké ceny u nabídky č. 1 –
uchazeče STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. (IČ: 25968203) jako opodstatněné a
dostačující, a proto nabídku tohoto uchazeče přijala do dalšího hodnocení v zadávacím
řízení.

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním:
1)

Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií byla použita bodovací stupnice
v rozsahu 0 až 100 bodů.

2)

Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího
hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, bylo použito těchto vzorů:
a)

u dílčích hodnotících kritérií – výše nabídkové ceny a doba realizace:
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky /
hodnota posuzované nabídky

b)

u dílčího hodnotícího kritéria – délka záruční lhůty:
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované nabídky /
hodnota maximální nabídky.

3)

Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se
vynásobil % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou
těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel ve výzvě. Takto získané bodové
hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečetly.

4)

Nabídky uchazečů se seřadily dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to
od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

Hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnotících kritérií tvoří samostatnou přílohu tohoto
zápisu.

Výsledek hodnocení nabídek:
Hodnotící komise jednomyslně doporučuje zadavateli jako nejvhodnější nabídku
s pořadovým číslem 1 uchazeče – společnosti STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., se
sídlem Pardubice, Ostřešany 320, PSČ 53002, IČ: 25968203.
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Odlišný názor člena komise s odůvodněním:
Žádný člen komise nezastával odchylný názor proti názoru většiny.

V Hradci Králové, 08. 02. 2011
Podpis všech členů komise, kteří se účastnili jednání komise:
Komise:

předseda

2.člen

3.člen

Jméno, funkce:

Podpis:

Daniela Bažantová
ekonomka

Ing. Karel Forejt
projektant

Ing. Dalibor Křepela
ředitel společnosti

Samostatná příloha: Hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnotících kritérií
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