
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k.ú.
Dolní Jirčany‘

Podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon“), se jedná o veřejnou zakázku, 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 zadáváni
veřejných zakázek podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 13. 11.
2014, schválené zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2014 konkr dle ČL V — veřejná zakázka
v hodnotě od 3.000.000,- KČ bez DPH na sta vební práce

1. Datum a místo otevírání obálek a hodnocení nabídek

Otevírání obálek doručenými ve lhůtě pro podáni nabídek ve shora uvedeném zadávacím řízeni bylo
zahájeno dne 31. 8. 2016 Od 15.00 hod., v sídle zadavatele. Poté bylo zahájeno hodnoceni nabídek.

2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek

Přítomni dle prezenční listiny.

3. Průběh otevírání obálek s nabídkami

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

Komise kontrolovala:
o zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě k podáni nabídky

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

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

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12:00 hod. dne 31. 8. 2016 bylo zadavateli doručeno 5 nabídek
zaslané mailem nebo poštou.

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

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

6. Identifikační údaje uchazečů, údaje o kontrole úplnosti nabídek

- uvedeno v příloze protokolu — Porovnání nabídek

Protokol o otevírání obálek a hodnocen! nabídek ‚Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k. ú. Dolní
Jirčany‘



7. Hodnocení nabídek

Komise v rámci výběrového řízení došla k následujícímu:

Přijaté nabídky uchazečů: 1 J.L.T. stavební spol.s.r.o.

Č. 3 Silnice Chmeliř s.r.o.
č. 4 BES s.r.o.
č. 5 Zepris s.r.o.

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Z předložených nabídek byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější nabídka od uchazeče:
Silnice Chmelíř s.r.o.

Rychtaříkova 217311

326 00 Plzeň

iČ 279 77 951

Odůvodnění:
Nabídka č. 2 Od spol. AZ VIA s.r.o. nesplňuje požadavky uvedené ve výzvě - seznam významných
obdobných zakázek za poslední tři roky s uvedením rozsahu a doby plněni neodpovídá stanoveným
požadavkům. Nabídka č. 2 byla vyřazena z výběrového řízeni.

Vybraný uchazeč Č. 3 od spol. Silnice Chmeliř s.r.o. splňuje všechna zadaná kritéria a předložií
nejvýhodnější cenovou nabídku.

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

8. Přílohy protokolu

Příloha č. 1: Porovnáni nabídek (1 list)

Příloha Č. 2 Prezenční listina (1 íist)

VPsárech, dne 31.8.2016

Protokol vyhovila Nikola Alferyová. Protokol má 2 listy + 2 přílohy.
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Ing. Jiří Nádvorník
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PřHoha Č. I POROVNÁNÍ NABÍDEK

Výběfové řízení na akci „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, kú. Dolni JirČany“
vyhlášené Obcí Psáry, Pražská 137, Psáiy, ~sČ 25244
zahájené odesláním a zveřejněním výzvy k podání nabidky dne 2. 8.2016

nabfdka splňuje požadavky uvedené ve
~ Název firmy adresa ičo cena bez DPH cena s DPH výzvě ANO/NE pořadí

Budějovická 701, Jesenice
Í J.L.T. stavební spol.s.r 252 42 45792348 3 799 291,05 4 597 142,17 ANO 4

NE -seznam zakázek podobného rozsahu
2 AZ VLk s.r.o. Plovárni 478/1, Plzeň 301 00 29156513 3 086 709,72 3 734 918,76 nesplňuje požadavky vyřazena

Rychtaríkova 2173/1,32600
3 Silnice Chmelíř s.r.o. Plzeň 27977951 3397 343,56 4 110 785,71 ANO

4 BES s.r.o. Sukova 625,25601 Benešov 43792553 3 509 311,50 4 246 266,92 ANO 2
Mezi Vodami 639/27, Praha

5 Zepris s.ro. 4 25117947 3 563 176,05 4 311 443,02 ANO 3



PREZENČNÍ LISTINA — jednání hodnotící komise dne 31. 8. 2016

v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ULICI SPORTOVCŮ,
K.Ú. DOLNÍ JIRČANY“

zadávanou zadavatelem Obec Psáry, zahájenou odeslání výzvy dne 2. 8. 2016

Jméno Podpis

Renáta Sedláková

Nikola Alfeiyová

Ing. Jiří Nádvorník
.‘


