
PROTOKOL O OTEVÍRÁNI OBÁLEK a HODNOCENI NABÍDEK

na veřejnou zakázku

"Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech"

Podle zákona 6. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšich 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 é. 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 6. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, schválené
zastupitelstvem obce dne 19. 4. 2017 konkr. dle ČI. IV. - veřejná zakázka v hodnotě od 200. 000,-
bez DPH do 1. 000. 000, - Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od
400. 000, - Kč bez DPH do 3. 000. 000, - Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce

1. Datum a místo otevírání obálek a hodnocení nabídek

Otevírání obálek doručenými ve lhůtě pro podáni nabidek ve shora uvedeném zadávacim řízeni bylo
zahájeno dne 23. 5. 2018 od 16. 40 hod., v sídle zadavatele. Poté bylo zahájeno hodnoceni nabídek.

2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek

Přitomni 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 podáni nabídek, véetné seznamu nabídek, který je
přilohou tohoto protokolu.

Komise kontrolovala:

o zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzve k podáni 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 podáni nabídek

Ve lhůtě pro podáni nabídek, tj. do 16:00 hod. dne 23. 5. 2018 byly zadavateli doruéeny 2 nabídky
doručené osobně.

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

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

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

7. Hodnoceni nabídek

Komise v rámci výběrového řízeni došla k následujícímu:

Přijaté nabídky uchazečů: Stavební sdruženi M &V &M- Martin Mašek
Petr Moravec-stavebni firma

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková bez DPH.

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

Stavební sdruženi M &V &M- Martin Masek
Kamenný Přívoz 207
252 82 Kamenný Přívoz
IČ 12559113

Odůvodněni:

Vybraný uchazeč splňuje všechna zadaná kritéria a předložil nejvýhodnějši cenovou nabídku.

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

8. Přílohy protokolu

Příloha é. 1: Porovnáni nabídek (1 list)

Příloha é. 2: Prezenční listina (1 list)

V Psárech, dne 23. 5. 2018

Protokol vyhovila Nikola Alferyová. Protokol má 2 listy + 2 přílohy.
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Nikola Alferyová
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Příloha c. 2 POROVNANÍ NABÍDEK

Výběrové řízení na akci "Zázemí pro neformální vzděláváni v Psárech"
vyhlášené Obcí Psáry, Pražská 137, Psáry, PSČ 25244
zahájené odesláním a zveřejněním výzvy k podání nabídky dne 11. 5. 2018

pór. c.

l

2

Název firmy
Stavební sdružení

M&V&M- Martin
Mašek

Pavel Moravec-

stavební firma

adresa

Kamenný Přívoz 207,
Kamenný Přívoz, 252 82

Vrané n. Vltavou 336, Vrané
n. Vltavou 252 46

IČO

12559113

15868273

cena bez DPH

l 188 112, 00

l 226 395,00

cena s DPH

l 437 615, 52

l 483 937, 95

Pořadí

l

2
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PREZENČNÍ LISTINA - jednání hodnotící komise dne 23. 5. 2018

v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Zázemí pro neformální vzděláváni v Psárech"

zahájenou odeslání výzvy dne 11. 5. 2018

Jméno

Vlasta Málková

Vít Olmr

Nikola Alferyová
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