
PROTOKOL O OTEVÍRÁNI OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

na veřejnou zakázku

"Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"

Podle zákona 6 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdéjšfch 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 úst. §18 odst. 3 zákona nezadává
zadavatel tuto veřejnou zakázku podle zákona C. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znénl
pozdějších předpisů.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu se schválenou Metodikou zadáváni
veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, schválené
zastupitelstvem obce dne 19. 4. 2017 konkr. ď/e ČI. IV. - veřejná zakázka v hodnotě od 200.000,-
bez DPH d°- 1-OOOMOO, - KČ bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od
400. 000,- KS bez DPH do 3. 000. 000, - Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce

1. Datum a místo otevíráni obálek a hodnocení nabídek

Otevíráni obálek doručenými ve Ihůté pro podáni nabídek ve shora uvedeném zadávacím řízeni bylo
zahájeno dne 23. 5. 2018 od 16. 10 hod., v sídle zadavatele. Poté bylo zahájeno hodnoceni nabídek.

2. Otevíráni obálek a hodnoceni nabídek

Přítomni dle prezenční listiny.

3. Průběh otevíráni obálek s nabídkami

Před zahájením otevíráni obálek s nabídkami předal zadavatel komisi všechny obálky s nabídkami,
které byly zadavateli doručeny ve Ihůté pro podání nabidek, véetné seznamu nabídek, který ji
přílohou tohoto protokolu.

Komise kontrolovala:

o zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzve k podání nabídky

V rámci einnosti komise byly otevřeny všechny obálky, které byly doručeny zadavateli ve Ihůté
podáni nabídek.

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

Ve lhůtě pro podáni nabídek, tj. do 16:00 hod. dne 23. 5. 2018 bylo zadavateli doručeno 6 nabídek
zaslané mailem nebo poštou.

5. Nabídky, které byly doručeny po uplynuti lhůty pro podáni nabídek

Po skončeni lhůty pro podáni nabídek, do ukončeni jednáni komise, nebyla zadavateli doruéena
žádná nabídka.

6. Identifikační údaje uchazečů, údaje o kontrole úplnosti nabídek
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- uvedeno v příloze protokolu - Porovnáni nabídek

7. Hodnocení nabídek

Komise v rámci výběrového řízeni došla k následujicimu:

Přijaté nabídky uchazečů: Stavby rybníků s. r. o.
Čermák a Hrachovec a. s.
Kavyl, spol. s. r. o.
Aquatest a. s.
Manabau s. r. o.
Walco CZ spol. s. i.o,

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabidková bez DPH. Spolu s cenovou nabídkou uchazeč
doloží oprávněni k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3
obdobných zakázek, zejména používáni technologie horizontálního vrtáni se zatlaéovánfm chrániéky.

Z předložených nabídek byla hodnotící komisi vybrána jako nejvhodnéjšl nabídka od uchazeče:

Stavby rybníků s. r.o.

Nerudova 34

25801 Vlašim

IČ 2951746

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

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

8. Přílohy protokolu

Příloha 6. 1: Porovnáni nabídek (1 list)

Příloha 6. 2: Prezenéni listina (1 list)

VPsárech, dne23. 5. 2018

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

Renáta Sedláková

Vit Olmr

Nikola Alferyová ^^CL.
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PREZENČNÍ l ISTINA-i.dn. n. ^^tícikom, ^.^,, . ̂ ^
v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"

zahájenou odesláni výzvy dne 7. 5. 2018

Jméno

Renáta Sedláková

W Olmr

Nikola Alferyová

1/1



Příloha č. 2 POROVNÁNÍ NABÍDEK

Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"
vyhlášené Obcí Psáry, Pražská 137, Psáry, PSČ 25244
zahájené odesláním a zveřejněním výzvy k podání nabídky dne 7. 5. 2018

l pór. c Název firmy

Stavby rybníků s.r. o.

v

Čermák a Hrachovec a

Kávy), spol. s. r. o.

Aquatest a.s.

Manabau s. r.o.

Walco CZ spol. s. r. o.

adresa

Nerudova 34, Vlašim 258 Ol

Smíchovská 31, Praha 5, 150
00

Mohelno 563, Mohelno, 675
75

.eologická 4, Praha 5, 152
00

V Zákopech 534/3, Praha 4,
14200

Dobronická 1256, Praha 4,
14800

1^49 889, 00

L599 931, 00



Zápis hodnotící komise

na veřejnou zakázku "Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech'

^^^^^^v^^ ^S'^^°vd^d^ ̂ i^^Ěe^r^
zadavatel tuto veřejno'u"2akázk"u"^ďie" z'SU U6 U1v^"n^ ^"st" L'',Lodst -3, zák°"a neza<:iává

pozdéjšlch'předp'isůj1"'" "°''°"u ^uu'e "Kona c 1:i//;;006 sb'. o veřejných zakázkách, ve zněni

^^^kl^^:S^s^^l1^án^^^d^^^vďen^Metodikou2ad^a"izaS^vKeameKobpc°edt\ák1°9na4č203lS^TBK&clrDmP^MeS^c2%70. '00oSkKct^ ^/ SÍ z^&^dnotepřesa^
^^^S^ST^^;^^/'^^S

druhého uchazeče vDořadTti""Aol'i'ATFST"au>u)"^"'ucen°-ane. H_b-. z0.'1. 8' obec "ásledné oslovila
pouskcytn"ouutl'soauz6e^ovstpkoruazaav^Sv EST a's" kteři ° zakázku ProJevi"'2^m~'a"jso"u"p°rip^venď

H°dnotlcl tomlse^doPoruč"^ ''adě obce revokovat usneseni é. 6l/ll-?nifi a ^h,, -,. ;. ,, "., "_,
smlouvysAQUATESTa.s. "~ '--'' """"' """""'°l US"=SK"I c. o-irn-zmo a schválit uzavřeni

VPsárech, dne 11. 6. 2018

Zápis vyhovila Nikola Alferyová. Zápis má 1 list.

Vit Olmr

Renáta Sedláková

Nikola Alferyová

ZSpis hodnotící komise " Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech-



Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34
258 Ol Vlašim

Obec Psáry
Pražská 137

252 44 Psáry

i . ,<r~1
". '-1.. L,

-;^tóÍW_ p^';;::-/'/í
3TO:

Ve Vlašimi dne 5. 6. 2018

Věc: Odstoupení od podpisu smlouvy .. Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"

Vážený pane starosto,

vzhledem k vytížení kapacit naší společnosti v předpokládaném termínu realizace akce
"Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"jsme'nuceni odstoupit od podpisu smFou^y"
Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti

STAVBY RYBNÍKŮ s. r. o.
www. stavbyrybniku.a

Nerudná i4, Vlailm 25801
It: 02951746 Dit: CZD2>S174<
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