
Projekt bude financován Z programu
PODPROGRAM 129 252 _ Podpora výstavby a techniékého

pro veřejnou potřebu

trlZe 729 250
zhodnocení infrastruktury vodovodů

ZADAVATEL:
Obec Lhota - Vlasenice
394 70 Vlasenice 18
ICO: 00584088

Veřejná zakázka:

,,PosÍLENÍ VoDovoDU LHoTA_VLASENICE*

Hodnotící komise se sešla dne 22. 12. 2015 v 11:o5 hodin na svémveřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo půsónňóst zatona
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon'.) Z jednání
protokol,

prvním jednání k výše uvedené
č' I37/2006 Sb., o veřejných
hodnotící komise pořídila tento

1' člen: Milan Houška
2. člen: Martin Lang
3. člen; Jitka Langová

Komíse'se sešla v počtu 3 členů, což představuje více jak2/3 účast, atudížje komise usnášeníseschopná.

Hodnotící komise si zvolila následujícího předsedu a místopředsedu hodnotící komise:

Všichni přítomní členové hodnotící komise podepsali prohlášení o nepodjatost| a mlčenlivosti. Zároveň bylipoučeni, že vznikne-li v průběhu jejich činnosti důvod' t< poáiátosti nět<teiorro eráná, popř' náhradníka členahodnotící komise, je povinen tu-to skutečnost bezodkladnÉ oznámit zadavateti, t<ieiý takovéňoto eiunuvyloučí z další účasti v komisi. Žáonému'. z přítomnýcn nevňrii ánl'"J_[ p"jjátostl, a všichni přítomníčlenové hodnotící komise podepsa|i prohlášeni o nepoá;átosti. 
-

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 obálek s nabídkami.

Tomáše ze Stítného 634,3g3 56
Pelhřimov

I.Kamenická stavební a
obchodní firma s.r.o.

U Kulturního domu 77O, 394 70 Kamertl-ce

Radouňská
vodohospodářská Jiráskov_o předměstí 935/1I, 377 07jindřichův Hradec 26061015

Dřevotvar řemesla a stavby
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 26071584
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5. sWIETELsKY stavební s.r.o.,
o.z. Dopravní stavbv Jih

370 02 Ceské Budějovice, Branišovská
17 73/35 48035599

otevírání obálek s nabídkami se nezúčastnili zástupci uchazeče (viz' listina přítomných uchazečů), který
podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídky. Přijaté obálky s nabíd'kami byly uzavřeny a správně označeny'
Přijaté nabídky byly v rámci činnosti hodnotící komise otevřeny a zkontroiovány v souladu s $ 71 odst. 7
zákona. V případě, Že nabídka splnila požadavky podle $ 71 odst. 7 zákona, byly přítomým sděleny
informace o nabídkové ceně uchazeče.

Hodnotící komise po skončení otevírání obálek s nabídkami konstatuie, že nabídky všech
uchazečů vyhověly kontrole podle 5 71 odst. 7 zákona.

Podrobné údaje o otevírání obálek s nabídkami jsou uvedeňy v samostatných protokolech o
otevírání obálek s nabídkami, které tvoří přílohu protokolu o 1. jednání noanoiící komise.

Posouzení kvaI ifi kace:

Kvalifikovaným uchazečem pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který prokáže splnění:- základníchkvalifikačníchpředpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů.

Základní kva l if i kačn í před poklady:
Splnění základních .kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podepsané čestné
prohlášení _ vzor v příloze č. 2 této výzvy'

Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 1iné oooooné evidence, pokud je v ní

zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání - např. živnostenský list, koncesní listinu případně výpis z veřejné

části živnostenského rejstříku podle zvláštních právnich předpisů v rozsahu odpovída;í|ím přeomětu
veřejné zakázky'

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Hodnotící komise konstatuje, že všichni uchazeči prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.
Podrobné údaje o prokázání splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči jsou uvedeny v Protokolu o posouzení
splnění kvalifikace ze dne 22. 12' 2015, který jé přílohou protokolu o prvním jednání hodnotící komise,

Posouzení spInění zadávacích oodmínek:

Hodnotící komise konstatuje, že všichni uchazeči prokázali splnění zadávacích podmínek v požadovaném
rozsahu, Podrobné Údaje o prokázání splnění zadávacích jednotlivými uchazeči jsou uvedeny v Protokolu o

AGos stavební
Pelhřimov

Tomáše ze Stítného 634, 393 56
Pelhřimov

I.Kamenická stavební a
obchodní firma s.r.o.

U Kulturního domu 77o,394 70 Kamenice

Radouňská
vodohospodářská Jiráskovo předměstí 935/ÍI,377 ot

Jindřichův Hradec 260610 15

Dřevotvar řemesla a stavby
s.r,o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 26071584
sWIETELsKY stavební s.r.o.,
o.z. Dopravní stavbv Jih

370 02 Ceské Budějovice, Branišovská
t7 L3/35
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posouzení splnění zadávacích podmínek ze dne 22' 72.2015, který je přílohou protokolu o prvním jednání
hodnotící komise.

Hodno-tící komise provedla.kontrolu úplnosti soupisu stavebních prací, kontrolu struktury položkového
rozpočtu, kontrolu jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměi po jednotlivých stavebňíci-r objektech,provozních souborech, provedla kontrolu ocenění položek v příjtušnýcrr štaveuníih objektech a próvozních
souborech, Hodnotící komise konstatuje, že všichni uchazeči přeotožíli položkové ,o.póčty, pteré'oJpoviJa:í
upraveným předaným soupisům stavebních prací, položkové rozpočiy byly preátózený'u požaáóuaněm
formátu a neshledala žádných odchylek od soupisu' stavebních p,rací,'stůŘtury položkového .'poetu 

"jednotlivých položek výkazu výměr' Komise konstatuje, že výkazy výměr'u'těchto u.r'u'"ůď-Ňrv
zpracovány v souladu se zadávací dokumentací a dodatečnými informacemi'

Ziištěné neiasnosti v nabídce:
Hodnotící komise nezjistila v nabídkách uchazečů nejasnosti vyžadující písemné vysvětlení nabídky'

Mimořádně nízká nabídková cena:
Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska spInění zadávacích podmínek i výši nabídkové
ceny.Ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatuje, že nabídkové ceny uéhazečů, ne3sóu mimořaJne
nízké'

Základním hodnotícím kritériem stanovil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu.

Seznam hodnocených nabídek:

AGos stavební a.s.
Pelhřimov

Tomáše ze Štítného ffi4,393
46679626

r.Kamenická stavební
a obchodní firma
s.r.o.

U Kulturního domu 77O,394 70
Kamenice nad Lipou 6083853 1 2 464 6L7r7O

]iráskovo předměstí 935/III,
377 ú Jindřichův Hradec 260610 15 2 544 108,59
Slavníkovců 455, 391 55 26077584 2 493 857,9L

SWIETELSKY
stavební s.r'o.' o"z. 37o 02 České Budějovice,

Branišovská 1713/35 2 544 794,9L

Seřazení nabídek podte nejnižší nabídkové ceny:

r.Kamenická stavební a obchodní firma
2 464 6L7t7O

Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. 2 493 857,9I
AGos stavební a.s. Pelhřimov 2 499 780,43
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Hodnotící komise na základě výše uvedeného doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečemI'Kamenická stavební a obchodnífirma l:1..o.t nejvýše přípustnou naoiJřouou cenou 2464 6L7JoKč bez DPH. Uvedený uchazeč předložil nejnižší naoíořoíóu ienu.

Příloha č. 1 - .-Listina účastníků otevírání obálek s nabídkami.
Příloha č' 2 - Čestná prohlášení členů hodnotícíloňi'Ě o n"podjatosti.
Příloha č. 3 - Seznam doručených a přijatých nabídek'
Příloha č. 4 - Protokol o otevírání obálek j nabídkami v počtu 5 listů
Příloha č. 5 - Protokol o posouzenísplnění kvalifikacá .ěáÁě žz' 12.2075
Příloha č' 6 - Protokol o posouzení splnění zaoávaiícn p"J'iňr ze dne 22. 12' 2oI5

4. Radouňská vodohospodářská spoIéěnost,
a.s. 2 544 108,59

5. sWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. oópravní
stavby Jih 2 544 794r9L

Milan Houška 22. 12.207s

Martin Lang 22. 72.2015

Jitka Langová 22. 12.2015



Protokol o posouzení splnění kvalifikace
,'PosÍLENÍ VoDovoDU LHoTA-vLAsENrcE-

Ve ejná zakázka ma lého rozsa hu zadáva ná mimo pťrsobnost zá kon a č. 737 /2006 sb., o ve ejn ch zakázkách, Ve znéní poŽdějších p edpisťr

S znam nabidek Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Nabídka č' 3 Nabídka č' 4 Nabídka č. 5

Ucha2eč AGos stavební a.s. Pelh imov l.Kamenická stavební a obchodní
firma s.r.o.

Radou ská vodohospodá ská
společnost, a.s.

D evotvar emesla a stavby s.r.o.
Slavníkovc 455,39I 55 ch' nov

swlETELsKY stavební s.r.o., o.z.
oopravní staVby Jih

Sidlo Tomáše ze Štítnérro oaq, :93 5o
Pelh imov

U Kulturního domu 770, 394 70
Kamenice nad Lipou

Jiráskovo p edměstí 935/|1Í, 377 07
Jind ichriv Hradec Slavníkovc 455,39I 55 chynov 37o 02 české Budějovice,

Branišovská 7773/35

IČo 46679626 60838531 2606 10 1 5 26071584 48035599

; 53 odst. I
písm. a)-k)

zvz
:estné p.ohlášeni

re dne 16.12.2015 ze dne 16.12.2075 re dn 16.12.2015 dne 16.12.2015 enifi kátem systémU certifi kovan ch
:aVebních dodavatel platn do 13.1'2o16

q 54 ZvZ

^/pis 
z obchodniho rejst íku, pokud je v ném zapsán, či v pis z jiné

)bdobné evidence, pokud je v ní zaosán dne 2.12.2015 :e dne 9.12.2015 re dne 10.11.2015 dne 8.10.2015 n systému ceftifikovan}7ch
dodavatel platn!7 do 13.1.2016

)oklad o oprávněni k podnlkáni podle Žvláštoích práVních p edpis
'ozsahu odpovidajicím p edmétu ve ejné zakáŽky, zejména doklad

'Íokazujicí 
p íslUšné živnostenské opráVnéni či llcenci

z ZR ze dne 04.12.2015 l'Ýpisem z ŽR ze dne 09.12.2015 /Ýpisefr z ŽR ze dne 10' 1 1.20 15 iivnostensk}i list provádění staveb :ertifikátem systémU ceÍtifikovan}ich
;tavebních dodávatel platn}' do 13.1.2016

Poznámka prokázal splnění kvaliíikace Prokázal splnění kvalifikace Prokázal sptnění kvaliÍikace P okázal splnění kvatifikacé Prokázal splnění kvalifikac

Lhota-Vlaseníce, dne 22. 12.2075 Podpisy člen hodnotící komísé

e? +/

t



Protokol o posouzení splnění zadávacích podmínek

,,PosÍLENÍ voDovoDu LHoTA_VLASENIcĚ"
Ve ejná zakázka malého.ozsahu zadáVaná mimo p sobnosizákona č' 13/2006sb., ove ejn ch zakázká.h, ve zněni pozdějších p edpis

ilabídk.

U hazgč

5íldlo

rčo

Nabídka č. 1 ilabídka č. 2 Nabídka č. 3 Nabídka č. 4 Nabídka č. 5

AGos stavební a.s. Pelh imov I.xamenická *avební a obchodní Íirma
s.r.o.

Radou ská vodohospodá ská společnost,
a.s.

D votvar e esla a *avby s.r.o,
slavníkovc 455, 391 55 ch nov

swIĚTELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravni
savby Jih

Tomáše ze štítného 634, 393 56
P lh imov

U Kultqrního domu 77o, 394 
'o 

xamenice
nad Lipou 'iráskovo 

p edměstí 935 lÍ||, 377 01
tindich vHadec slavníkovc 455, 391 55 ch nov 370 o2 české Budějovice, BÍanišovská

t7t3l 35
466796)6 60838531 26061015 2607L584 48035599

lávrh smlouvY Podepsan osobou

'p 
ávněnou jednat jménem či za

tchaŽečé
ze dne 16.12.2015 ze dne 16.12-2015 ze dne 16.12.2015 ze dne 16.12.2015 ze dne 17 .12 .2015

)ceněn v ka" v měr všechny Položky ocenény všechny položky oceněny všechny položky oceněny všechnY ooložky oceněnv všechny poloŽky oceněny

ogram Ý stavby doloženo ano st.. 28 ano str. 70 ano str. 41 ano na str. 58

;ubdodavateÍé bez subdodavatel bez subdodavatel bez subdodavatel bez subdodavatel bez subdodavatel

l{abídková cena 2 499 7aO,43 2 464 61 ,70 2 s44 10A,s9 2 493 457,9a 2 s44 194,91

Poznámka

lnfo.mae o splnéni 2adávacach
podmínek splnil zadávací podmínky splnil zadávací podmínky splnil zadávací podmínky sPlnil zadávací podmínky splnil zadávací podmínky

PodpisY člen hodnotící komjse

?+'


