
PROTOKOL O OTEVÍRÁNI OBÁLEK a HODNOCENÍ NABíDEK

na veřejnou zakázku „Psáry - dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží
a Ve Stráži“

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 512 odst. 3 zákona, a z tohoto důvodu se jedná o ‚veřejnou zakázku
malého rozsahu. V souladu s obecnou výjimkou uvedenou v ust. 518 odst. 3 zákona nezadává
zadavatel tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu se schválenou Metodikou zadáváni
veřejných zakázek podle zákona 6. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni ke dni 1.4. 2012,
schválené zastupitelstvem obce dne 11. 9. 2013 konkr. dle či. V. — veřejná zakázka v hodnotě od
t000.000,- bez DPH do 3.000.000,- Kč na stavební práce

1. Datum a místo otevírání obálek a hodnoceni nabídek

Otevíráni obálek doručenými ve lhůtě pro podání nabidek ve shora uvedeném zadávacím řízeni bylo
zahájeno dne 22. 9. 2014 Od 14.00 hod., v sidle 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 s 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 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 podáni nabídek

Ve lhůtě pro podáni nabídek, tj. do 12:00 hod. dne 22. 9. 2014 byly zadavateli doručeny 4 nabídky
zaslané mailem nebo poštou ze 4 poptaných.

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

Po skončeni 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 — Porovnáni nabídek
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7. Hodnoceni nabídek

Komise v rámci výběrového řízeni došla k následujícímu:

Přijatě nabídky uchazeČu: Stavební firma Neumann s.r.o.

Stav. spol. Šlehofer s.r.o.

J.L.T. stavební spo1. s.r.o.

Stav, sdružení M&V&M

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková bez DPH.

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

J.L.T. stavební spol. s.r.o.

Budějovická 701

25242 Jesenice

lČ 45792348

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. Přílohy protokolu

Příloha či: Seznam nabídek (1 list)

Příloha Č. 2: Porovnání nabídek (1 list)

Příloha Č. 3 Prezenční listina (1 list)

V Psárech, dne 22. 9. 2014

Protokol vyhovila Nikola Alferyová. Protokol má 2 listy + 3 přílohy.

Ing. Martin Horejš

Vlasta Málková

Nikola Alfe~ová

Renata Sedláková ~
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PREZENČNÍ LISTINA — jednání hodnotící komise dne 22. 9. 2014

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Psáry - dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“

zadávanou zadavatelem Obec Psáry, zahájenou odeslání výzvy dne 2. 9. 2014

Jméno

Ing. Martin Horejš

Vlasta Málková

Renáta Sedláková

Nikola Alfeá‘yová



Příloha Č. 2 POROVNÁNi NABÍDEK

Výběrové řízení na akci „Psáry - dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“
vyhlášené Obcí Psáry, Pražská 137, Psáry, PSČ 25244
zahájené odesláním a zveřejněním výzvy k podání nabídky dne 2. 9. 2014

stavba stavba dešťové
komunikace kanalizace cena

poř. č. Název firmy adresa IČO cena bez DPH bez DPH celkem bez DPH Pořadí Pozn.

Jugoslávská 2090, 276 01
I Stavební firma Neumann Mělník 28177851 2 973 776,00 808 311,00 3 782 087,00 Kč 4

Prvomájová 2111/33, 153 00
2 Stav. spol. Šlehofer s.r.o. Praha 5 27146324 2 779 580,84 734 246,32 3 513 827,16 Kč 2

Budějovická 701, Jesenice.
3 J.L.T. stavební spol. s.r.o. 252 42 45792348 2 587 526,29 675 784,58 3 263 310,87 Kč 1

4 Stav, sdružení M&V&M Kamenná Přívoz 207, 252 82 5901240279 2 705 214,68 875 947,10 3 581 161,78 Kč 3


