Protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek
Název zadavatele, IČ zadavatele:

Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8

Název veřejné zakázky:

„Studie proveditelnosti provedení stavby
multifunkční haly na pozemcích parc. č. 603/7 v k. ú.
Bohnice a parc. 2364/111 v k. ú. Kobylisy"
č,

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací:

OVZ/2016/0089

Datum otevírání obálek a hodnocení:

14. listopadu 2016 v 10:00 hod.

Místo otevírání obálek a hodnocení:

UMC Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost ve 3. patře

Členy komise byl zvolen:
• předseda: Ing. Bc. Jiří Eliáš
• místopředseda: Ing. Iveta Zikmundová
Všichni členové hodnotící komise podepsali „Čestné prohlášení" člena hodnotící komise.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek převzala seznam podaných nabídek
a celkem 3 nabídky, které byly podány v řádné lhůtě pro podání nabídek. Komise provedla kontrolu
obálek a konstatuje, že obálky jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou řádně
označeny. Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle
pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje:

····..

Poř.č.1
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IC, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIČ)
Obchodní firma: ATELIER TECL s.r.o.
Sídlo: Strž 554/1, Stýřice, 639 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným

IC: 283 20 816
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano
c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam služeb se zhotovením studie a osvědčení 2 z nich v min hodnotě 500 tis. Kč bez DPH : ano
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 1 650 000,-Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele.
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Poř.č. 2
Identifikační údaje o uchazeči:

Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IC, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IC, DIC)
Obchodní firma: Ing. Ivo Kakáč
Sídlo: Bešůvka 785/3, 641 00 Brno - Žebětín
Právní forma: fyzická osoba
IČ: 75803399
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano
c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam služeb se zhotovením studie a osvědčení 2 z nich v min hodnotě 500 tis. Kč bez DPH: ne
e) výše nabídkové ceny: 1 950 000,- Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele.
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Poř.č.3
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, rc, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DfČ)
)ď)

)

Obchodní firma: Fandament Architects s.r.o.
Sídlo: Pěstitelská 162/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 291 96 205
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano
c) výpis z živnostenského rej stříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam služeb se zhotovením studie a osvědčení 2 z nich v min hodnotě 500 tis. Kč bez DPH : ano
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 1 520 000,- Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami podána
jiná nabídka.

Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou:
• seznam podaných nabídek.
• presenční listina přítomných členů komise
Kritérium hodnocení nabídek:
Kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena nejnižší nabídková cena.
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Nabídka uchazeče č.2. nesplnila další požadavky zadavatele - uchazeč nedoložil seznam služeb se
zhotovením studie a osvědčení 2 z nich v min hodnotě 500 tis. Kč bez DPH. Komise se rozhodla
tohoto uchazeče vyřadit za nesplnění požadavků zadavatele.
Ostatní nabídky splnily všechny náležitosti pro podání nabídek.

Hodnocené nabídky:
Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

Fandament Architects s.r.o.

1.
2.

ATELIER TECL s.r.o.

Nabídková cena
(bez DPH)

1 520 000,-Kč
1 650 000,-Kč

Závěr komise:
Komise proto doporučuje RMČ Praha 8 uzavřít smlouvu s uchazečem poř.
3 Fandament
Architects s.r.o. (IČ: 291 96 205), který nabídl nejnižší nabídkovou cenu 1 520 000,- Kč bez
DPH a splnil kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
č.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:
člen hodnotící komise (náhradník)
iméno a ff mení

datum podpisu

Ing. Bc. Jiří Eliáš

14.11.2016

Mgr. Kateřina Hrazánková

14. 11. 2016

Ing. Iveta Zikmundová

14. 11. 2016
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podpis

