PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
k veřejné zakázce na dodávky
„Architektonická vize obce“ (dále jen „Zakázka“)
Název:
Obec Středokluky
se sídlem:
Lidická 61, 252 68 Středokluky,
IČ:
00241695,
Zastoupená:
Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou
(dále jen „Zadavatel“)

Jednání komise pro otevírání obálek, která zároveň plní roli hodnotící komise, bylo zahájeno na
Obecním úřadu Středokluky, dne 17.10.2016 v 18:00 hodin.
Přítomni:
Předseda:
Členové:

Ing. Martin Hlava
Miloslav Kozel, Ing. Petr Melíšek

1. Průběh otevírání obálek:
Nejprve komise přistoupila k otevírání jednotlivých nabídek podaných k Zakázce. Do konce lhůty pro
podání nabídek bylo přijato 6 (slovy šest) nabídek, dále uvedených uchazečů.
K otevírání obálek s nabídkami bylo přistoupeno v pořadí, v jakém byly doručeny. Kontrolováno bylo,
zda nabídky splňují požadavky zadavatele dle výzvy k podání nabídek. Dále uvedené údaje slouží jako
seznam přijatých nabídek.

Stránka 1 z 8

Nabídka č. 1.

Obchodní firma nebo název: Design M.A.A.T., s.r.o.
Sídlo, místo podnikání: Převrátilská 330, 390 01 Tábor
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 28147588
Nabídka zpracována
v požadované formě a jazyce:
Návrh smlouvy je podepsán
osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:
Nabídka obsahuje všechny
součásti dle výzvy k podání
nabídek:
Nabídka vyhověla požadavkům
zadavatele:

Nabídková cena

Nabídková cena bez DPH
Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne
170 000,0,170 000,-

Nabídka č.

2.

Obchodní firma nebo název: City Upgrade s.r.o.
Sídlo, místo podnikání: Školská 1736/12, 110 00 Praha 1
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 02756021
Nabídka zpracována
v požadované formě a jazyce:

ano

ne

Návrh smlouvy je podepsán
osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:

ano

ne

Nabídka obsahuje všechny
součásti dle výzvy k podání
nabídek:

ano

ne

Nabídka vyhověla požadavkům
zadavatele:

ano

ne

Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena

145 000,30 450 ,-

Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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175 450,-

Nabídka č.

3.

Obchodní firma nebo název: Ing. arch. Petra Kolaříková, Ateliér VAS
Sídlo, místo podnikání: Unhošťská 2021, 272 01 Kladno
Právní forma: FO
IČ: 71391622
Nabídka zpracována
v požadované formě a jazyce:

ano

ne

Návrh smlouvy je podepsán
osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:

ano

ne

Nabídka obsahuje všechny
součásti dle výzvy k podání
nabídek:

ano

ne

Nabídka vyhověla požadavkům
zadavatele:

ano

ne

Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena

128 000,0,-

Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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128 000,-

Nabídka č.

4.

Obchodní firma nebo název: Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Ondřej
Tuček
Sídlo, místo podnikání: Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha 4
Právní forma: FO
IČ: 18637779 ,70735352
Nabídka zpracována
v požadované formě a jazyce:

ano

ne

Návrh smlouvy je podepsán
osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:

ano

ne

Nabídka obsahuje všechny
součásti dle výzvy k podání
nabídek:

ano

ne

Nabídka vyhověla požadavkům
zadavatele:

ano

ne

Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena

125 000,0,-

Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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125 000,-

Nabídka č.

5.

Obchodní firma nebo název: Ars Fabrica, s.r.o.
Sídlo, místo podnikání: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26493225
Nabídka zpracována
v požadované formě a jazyce:

ano

ne

Návrh smlouvy je podepsán
osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:

ano

ne

Nabídka obsahuje všechny
součásti dle výzvy k podání
nabídek:

ano

ne

Nabídka vyhověla požadavkům
zadavatele:

ano

ne

Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena

94 600,19 866,-

Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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114 466,-

Nabídka č.

6.

Obchodní firma nebo název: SARAHS associates s.r.o.
Sídlo, místo podnikání: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 03273661
Nabídka zpracována
v požadované formě a jazyce:

ano

ne

Návrh smlouvy je podepsán
osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:

ano

ne

Nabídka obsahuje všechny
součásti dle výzvy k podání
nabídek:

ano

ne

Nabídka vyhověla požadavkům
zadavatele:

ano

ne

Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena

95 000,19 950,-

Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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114 950,-

Posouzení nabídek
Následně komise provedla posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise po posouzení kvalifikace uchazečů
konstatuje, že všichni uchazeči splnili podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem.
Hodnotící komise u nabídek porovnávala jejich obsah se zadávacími podmínkami a posuzovala, zda
nabídky splňují stanovené požadavky na:
- předmět veřejné zakázky,
- dobu a místo plnění veřejné zakázky, délku záruky,
- další požadavky na obsah nabídky
- obchodní podmínky a platební podmínky,
- zpracování nabídkové ceny.
Hodnotící komise s přihlédnutím k doručeným vysvětlením uchazečů uzavřela posouzení nabídek
se závěrem, že nabídky všech firem splnily stanovené požadavky.
2. Hodnocení nabídek:
Po posouzení nabídek hodnotící komise přistoupila k vlastnímu hodnocení nabídek. Jak bylo uvedeno
ve výzvě k podání nabídky, je základním kritériem kritérium nejnižší nabídkové ceny. Uchazeči, kteří
splnili kvalifikační požadavky, předložili následující nabídku:
Pořadové
číslo

Uchazeč

1.

Design M.A.A.T., s.r.o.

2.

City Upgrade s.r.o.

3.

Ing. arch. Petra Kolaříková,
Ateliér VAS

4.

Ing. arch. Viktor Tuček

5.

Ars Fabrica, s.r.o.

6.

SARAHS associates s.r.o.

Celková cena bez
DPH
170 000,-

Celková cena s
DPH
170 000,-

Pořadí dle
ceny
5

145 000,-

175 450,-

6

128 000,-

128 000,-

4

125 000,-

125 000,-

3

94 600,-

114 466,-

1

95 000,-

114 950,-

2

Jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka uchazeče Ars Fabrica, s.r.o., která nabídla nejnižší
nabídkovou cenu. Nabídka uchazeče SARAHS associates s.r.o., se umístila na druhém místě.

3.

Závěr:

Komise na základě shora uvedeného doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem Ars Fabrica, s.r.o.
V Středoklukách dne 17.10. 2016
Ing. Martin Hlava (předseda)

………………………………………………..

Miloslav Kozel

………………………………………………..

Ing. Petr Melíšek

………………………………………………..
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