Město Žatec
Městský úřad
odbor rozvoje a majetku města

V Žatci dne: 14.4.2016

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25.4.2016
Název: Výběr zhotovitele akce - „Rekonstrukce sociálních zařízení v patře MŠ č.p.
Fűgnerova ul. , Žatec“
Předkládá:

Ing. Pavel Král - vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Vypracoval:

Jana Šmidtová - referent odboru rozvoje a majetku města
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1)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatec v působnosti rady města projednalo a v souladu ze Zásadami a
postupy Města Žatec pro zadávání veřejných zakázek – zakázka malého rozsahu, protokol o
otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení ze dne 11.4.2016 na zhotovitele akce
„Rekonstrukce sociálních zařízení v patře MŠ č.p. 2051, ul. Fűgnerova, Žatec“ a rozhodlo o
pořadí na prvních třech místech takto:
1. ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří,
IČ: 250 08 196
2. WALD S s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 01 Praha 1, IČ: 285 28 352
3. REKOS – JV s.r.o., Pražská 881, 438 01 Žatec,
IČ: 227 74 360
Zastupitelstvo města Žatec v působnosti rady města schvaluje výsledek hodnocení a
posouzení nabídek stanovené hodnotící komisí.
Zastupitelstvo města Žatec v působnosti rady města zároveň ukládá starostce města Žatce
podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.
O: Ing. P. Král
T: 21.5.2016
2)

Zdůvodnění:
Bez nároku na rozpočet
520 000,- Kč z IF – akce schválena ZM usnesením č. 654/15 ze dne 16.12.2015 v návrhu
investic a oprav pro rok 2016. Rozpočtová změna schválena ZM usnesením č.91/16 ze dne
22.2.2016.

1) Odbor rozvoje a majetku města zpracoval výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v patře MŠ č.p. 2051, ul. Fűgnerova,
Žatec“ Výzva k podání nabídky byla rozeslána pěti vybraným zhotovitelům a současně byla
uveřejněna na profilu zadavatele na úřední desce.
2) Do data stanoveného pro doručení nabídek, tj. 11.4. 2016 do 9.00 hodin doručilo obálky
s nabídkami 5 níže uvedených uchazečů:
1.
2.
3.
4.
5.

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří
REKOS – JV s.r.o., Pražská 881, 438 01 Žatec
AZISTAV s.r.o., Dobříčany 4, 438 01 Žatec
WALD S s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
INSTALANT s.r.o., Osvoboditelů 538, 438 01 Žatec

3) Hodnotící komise zahájila dne 11. 4. 2016 v 9:20 hodin hodnocení nabídek.
Po formální kontrole hodnocení nabídek komise vyřadila dle podmínek stanovených ve
Výzvě k předložení nabídky ze dne 17.3.2016 z dalšího posuzování nabídku uchazeče pod
pořadovým číslem 3 AZISTAV s.r.o., byl vyloučen z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele, a to nedoložení prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Žatce se
závazkem po době splatnosti a časový a finanční rozpočet. Uchazeč pod pořadovým číslem
5 INSTALANT s.r.o. byl vyloučen z důvodu nesplnění požadavku zadavatele, a to
nedoložení Návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněným zástupcem uchazeče a doklad
o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu , dokladu o oprávnění k podnikání v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Uchazeči jsou vyloučeni z účasti na
zadávacím řízení dle čl. 15. Práva zadavatele Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu ze dne 17.3.2016 neboť nesplnily zákonné požadavky i požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Ostatní tři nabídky komise označila za způsobilé, neboť splnily zákonné požadavky i
požadavky zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídky byly v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách
hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena byla celková nabídková cena
v Kč bez DPH.
Posuzované firmy:
Nabídka č. 1
Pořadové číslo nabídky:

1

Uchazeč:

ALLKON s.r.o.

Sídlo:

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ:

250 08 196

Nabídková cena v Kč bez DPH

329 735,60 Kč

Nabídka č. 2
Pořadové číslo nabídky:

4

Uchazeč:

WALD S s.r.o.

Sídlo:

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČ:

285 28 352

Nabídková cena bez DPH

341 500,- Kč

Nabídka č. 3
Pořadové číslo nabídky:

2

Uchazeč:

REKOS – JV s.r.o.

Sídlo:

Pražská 881, 438 01 Žatec

IČ:

227 74 360

Nabídková cena bez DPH

352 380,- Kč

( Předpokládaná cena byla v ZD 350 000,- Kč bez DPH )
Na základě výše uvedených skutečností hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít
smlouvu o dílo na zhotovení výše uvedené stavby s uchazečem pod pořadovým číslem 1
s firmou ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří.
Jednotlivé nabídky uchazečů jsou uloženy na odboru rozvoje a majetku města a budou na
vyžádání předloženy na jednání Zastupitelstva města Žatce.
3)

Příloha: protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S
NABÍDKAMI
ZADAVATEL: Město Žatec
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

IČ: 00265781

„Rekonstrukce sociálních zařízení v patře MŠ č.p.
2051, ul. Fűgnerova, Žatec“
Protokol byl sepsaný dne 11.4.2016 při otevírání obálek s nabídkami k výše uvedené veřejné
zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu.
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek níže uvedených 5 nabídek. Nabídky
v listinné podobě byly podány v řádně uzavřené obálce, označené názvem akce a
identifikačními znaky, které jsou zapsány v seznamu podaných nabídek.
Všichni přítomní uchazeči se zapsali do listiny přítomných účastníků.
Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost.
Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž
se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi a o nepodjatosti k uchazečům zadávacího
řízení.
Komise přistoupila k otvírání obálek s nabídkami v pořadí, v jakém byly doručeny na podatelnu
Městského úřadu města Žatec.
Všechny nabídky, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek, byly v rámci činnosti komise
otevřeny, zkontrolovány a všem přítomným uchazečům byly sděleny údaje stanoveny
zákonem.
Jména a podpisy členů komise pro otevírání obálek:
Jméno a příjmení člena / náhradníka člena
komise
Ing. Pavel Král
Jana Šmidtová
Ing. Radek Růžička

Podpisy členů / náhradníků členů komise

1. firma: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří
Základní hodnocení
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku tj. v českém

ano

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ano

Krycí list

ano
Cena v Kč bez DPH

Cena celkem

329 735,60

Čestné prohlášení k prokázání základních kval. předpokladů

ano

Čestné prohlášení

ano

Výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky

ano

Časový a finanční harmonogram prací

ano

Oceněný položkový rozpočet v písemné podobě

ano

Seznam předpokládaných poddodavatelů

ano

Prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Žatec

ano

Soupis referenčních staveb

ano

Nabídka uchazeče č. 1 splnila výše uvedené požadavky. Komise nevyřadila nabídku
z účasti ve veřejné soutěži resp. z hodnocení.

2. firma: REKOS – JV s.r.o., Pražská 881, 438 01 Žatec
Základní hodnocení
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku tj. v českém

ano

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ano

Krycí list

ano
Cena v Kč bez DPH

Cena celkem

352 380,-

Čestné prohlášení k prokázání základních kval. předpokladů
Čestné prohlášení

ano
-

Výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky

ano

Časový a finanční harmonogram prací

ano

Oceněný položkový rozpočet v písemné podobě

ano

Seznam předpokládaných poddodavatelů

ano

Prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Žatec

ano

Soupis referenčních staveb

ano

Nabídka uchazeče č. 2 splnila výše uvedené požadavky. Komise nevyřadila nabídku
z účasti ve veřejné soutěži resp. z hodnocení.

3. firma: AZISTAV s.r.o. Liběšice – Dobříčany č.p. 4
Základní hodnocení
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku tj. v českém

ano

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ano

Krycí list

ano
Cena v Kč bez DPH

Cena celkem

359 918,98

Čestné prohlášení k prokázání základních kval. předpokladů

ano

Čestné prohlášení

ano

Výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky

ano

Časový a finanční harmonogram prací

ne

Oceněný položkový rozpočet v písemné podobě

ano

Seznam předpokládaných poddodavatelů

ne

Prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Žatec

ne

Soupis referenčních staveb

ano

Nabídka uchazeče č. 3 nesplnila výše uvedené požadavky. Komise vyřadila nabídku
z účasti ve veřejné soutěži resp. z hodnocení.

4. firma: WALD s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Základní hodnocení
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku tj. v českém

ano

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ano

Krycí list

ano
Cena v Kč bez DPH

Cena celkem

341 500,-

Čestné prohlášení k prokázání základních kval. předpokladů

ano

Čestné prohlášení

ano

Výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky

ano

Časový a finanční harmonogram prací

ano

Oceněný položkový rozpočet v písemné podobě

ano

Seznam předpokládaných poddodavatelů

ano

Prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Žatec

ano

Soupis referenčních staveb

ano

Nabídka uchazeče č. 4 splnila výše uvedené požadavky. Komise nevyřadila nabídku
z účasti ve veřejné soutěži resp. z hodnocení.

5. firma: INSTALANT s.r.o., Osvoboditelů 538, 438 01 Žatec
Základní hodnocení
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku tj. v českém

ano

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ne

Krycí list

ano

Cena v Kč bez DPH

475 374,91

Cena celkem
Čestné prohlášení k prokázání základních kval. předpokladů

ano

Čestné prohlášení

ne

Výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dnů

ne

Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů

ano

Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky

ne

Časový a finanční harmonogram prací

ano

Oceněný položkový rozpočet v písemné podobě

ano

Seznam předpokládaných poddodavatelů

ne

Prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Žatec

ano

Soupis referenčních staveb

ano

Nabídka uchazeče č. 5 nesplnila výše uvedené požadavky. Komise vyřadila nabídku
z účasti ve veřejné soutěži resp. z hodnocení.

Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 11.4. 2016 v 9,45 hodin.

Podpisy členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:
jméno a příjmení člena komise
Ing. Pavel Král
Jana Šmidtová
Ing. Radek Růžička

podpis člena komise

