
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

na veřejnou zakázku „Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci
Psáry‘.

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon“), se jedná oveřejnou zakázku1 jejíž předpokládaná hodnota stanovená zadavatelem
nepřesahuje limit stanovený v ~ 12 odst. 3 zákona, a z tohoto důvodu se jedná o „veřejnou zakázku
malého rozsahu“. V souladu s obecnou výjimkou uvedenou v ust. ~ 18 odst. 3 zákona nezadává
zadavatel tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni
pozdějších předpisů.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu se schválenou Metodikou zadávání
veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni ke dni 1. 4. 2012,
schválené zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2012 konkr dle Čl. IV — veřejná zakázka V hodnotě Od
100.000,- bez DPH do 500.000,- Kč na dodávky a služby

1. Datum a místo otevírání obálek a hodnocení nabídek

Otevíráni obálek doručenými ve lhůtě p~o podáni nabídek ve shora uvedeném zadávacím řízeni bylo
zahájeno dne 31. 10.2012v 17. 50 hod., v sídle zadavatele. Poté bylo zahájeno hodnocení nabídek.

2. Oteviráni obálek a hodnocení nabídek .

Přítomni dle prezenční listiny.

3. Průběh otevírání obálek s nabídkami

Před zahájením otevíráni obálek s nabídkami předal zadavatel komisi všechny obálky s nabídkami,
které byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, včetně seznamu nabídek, který je
přílohou tohoto protokolu.

Komise kontrolovala:

o zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce (tj. v českém jazyce)
o zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě k podání nabídky

V rámci činnosti komise byly otevřeny všechny obálky, které byly doručeny zadavateli ve lhůtě pro
podáni nabídek.

4. Celkový počet nabídek doručených zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12:00 hod. Dne 31. 10. 2012 byly zadavateli doručeny 3. nabídky,
všechny v zalepené a neporušené obálce.

5. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Po skončení lhůty pro podáni nabídek, do ukončeni jednáni komise, nebyla zadavateli doručena
žádná nabídka. .

Protokol o otevíráni obálek a hodnoceni nabídek ‚Aktualizace a doplnéni projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psá,y‘l



6. Identifikační údaje uchazečů, údaje o kontrole úplnosti nabídek

Komise z každé nabídky zjistila identifikační údaje uchazeče a provedla kontrolu nabídky.

ldentifikačnĺ údaje uchazečů a údaje o kontrole úplnosti nabídek:

Nabídky pořadové Č. 1
Obchodní firma nebo název: Projekce dopravní Filip
(obchodní firma nebo jméno a příjmení)

Sídlo uchazeče: Na Rybníčku 753, Roudnice n. Labem, 41301
(místo podnikáni)

Právní forma: s.r.o.

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 28714792

Kontrola úplnosti nabídky:

— identifikační údaje uchazeče, kvalifikačni předpoklady Ano

— nabídka je předložena v listinné formě, uzavřené a řádně označené obálde Ano

— nabídka je předložena v českém jazyce . Ano

— vyplněný výkaz výměr Ano

— nabídková cena bez DPH 173.250,-

— předloženi požadovaných referenci Ano

Nabídka splňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách: ANO
Předložená nabídková cena:
Cena bez DPH 173.250,- Kč

Nabídky pořadové č. 2
Obchodní firma nebo název: Pragoprojekt
(obchodní firma nebo jméno a příjmení)

Sídlo uchazeče: K Ryšánce 1668/1 6, Praha 4, 14754
(místo podnikáni)

Právní forma: a.s.

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 45272387

Kontrola úplnosti nabídky:

— identifikační údaje uchazeče, kvalifikačni předpoklady Ano

— nabídka je předložena v listinné formě, uzavřené a řádně označené obálce Ano

— nabídka je předložena v českém jazyce Ano

— vyplněný výkaz výměr Ano

— nabídková cena bez DPH . 292.800,-

— předloženi požadovaných referenci Ano

Nabídka splňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávacich podmínkách: ANO
Předložená nabídková cena:
Cena bez DPH 292.800,- Kč
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Obchodní firma nebo název: Dipro
(obchodní firma nebo jméno a příjmení) .

Sídlo uchazeče: Modřanská 11/1 387
(místo podnikání)

Právní forma: s.r.o.

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 48592722

Kontrola úplnosti nabídky:

— identifikační údaje uchazeče, kvalifikační předpoklady Ano

— nabídka je předložena v listinné formě, uzavřené a řádně označené obálce Ano

— nabídka je předložena v českém jazyce Ano

— vyplněný výkaz výměr Ano

— nabídková cena bez DPH 399.000,-

— předloženi požadovaných referencí Ano

Nabídka splňuje požadavky stanovené zadavatelem v z~dávacich podmínkách: ANO
Předložená nabídková cena:
Cena bez DPH 399.000,- Kč

7. Hodnocení nabídek

Komise v rámci výběrového řízeni došla k následujícímu: .

Výsledek jednání komise

Přijaté nabídky uchazečů: Projekce dopravní Filip s.r.o.

Pragoprojekt a.s.

. Dipro s.r.o.

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková bez DPH.

Z předložených nabídek byla hodnotící komisi vybrána jako nejvhodnější nabídka Od uchazeče:

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753
Roudnice n. Labem, 413 01

Odůvodnění:
Vybraný uchazeč splňuje všechna zadaná kritéria a předložil nejvýhodnější cenovou nabídku.

Členové hodnotící komise potvrdili výše uvedené a doporučuji radě obce rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky.

8. Ukončení otevírání obálek .

Otevírání obálek bylo ukončeno dne 31. 10.2012v 18.20 hod.
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9. Přílohy protokolu

Příloha či: Seznam nabídek (1 list)

Příloha č. 2 Prezenční listina (1 list)

V Psárech, dne 31.10.2012

Protokol vyhovila Nikola Alferyová. Protokol má 4.listy + 2 přílohy.

~MVO
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SEZNAM NABÍDEK

na veřejnou zakázku
„Aktuaiizace a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psáry“

zadávané zadavatelem Obec Psáry, zahájené odesláni výzvy ze dne 12. 10. 2012.
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Poznámka: Pořadové číslo, datum doručení a čas doručeni každé nabídky musí zadavatel v tomto seznamu uvést
shodně s údaji uvedenými na obálce příslušné nabídky zaznamenanými ph/ojím přijeti.



PREZENČNÍ LISTINA — jednání hodnotící kom jse dne 31. 10. 2012

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psáry“,

zadávanou zadavatelem Obec Psáry, zahájenou odeslání výzvy dne 12. 10. 2012

Jméno

Ing. Antonín Rak

Ing. Petr Jaško

Nikola Alferyová

Podpis Li


