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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
podaných na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Sedlec - MK Spojovací úl. - úsek Polní - Turistická úl." ve smyslu ustanovení § 27 zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) postupem mimo režim
zákona v souladu s úst. § 31 zákona.

ZADAVATEL:
Město Starý Ptzenec

adresa: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
IČO: 00257257
statutární zástupce: Ing. Vlasta Doláková, starostka města Starý Plzenec
telefon: 377183665
e-mail: e-podatelna@staryplzenec.cz

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Předmětem veřejné zakázky je „Sedlec- MK Spojovací úl. - úsek Polní -Turistická úl.". Stavební
práce spojené s opravou povrchu komunikace v úseku Polní / Turistická s osazením obrubníků.
Hodnotící komise pro otevírání obálek se sešla dne 05.04.2022 a otevírání obálek s nabídkami
bylo zahájeno v 09:05 hodin v zasedací místnosti v prvním patře budovy radnice ve Starém Plzenci,
Masarykovo nám. 121 na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce, z něhož pořídila
tento protokol.

l. Přítomní členové hodnotící komise pro otevírání obálek:
Ing. Ivo Rada, Marek Vávra, Mgr. Martina Brejníková.

II. Náplň jednání komise:
Náplní jednání komise bylo otevírání obálek došlých nabídek v souladu se způsobem hodnocení
stanoveným zadavatelem ve výzvě k podání nabídek.

Členové komise měli pro jednání k dispozici výzvu k podání nabídek včetně všech příloh, byli
seznámeni se zadáním výzvy k podání nabídek na uvedenou zakázku a hodnotícími kritérii pro výběr
veřejné zakázky.
Termín podání nabídek byl stanoven do 08:45 hodin dne 05.04.2022

Termín otevírání obálek nabídek byl stanoven na den: 05.04.2022 v 09:00 hodin
Hodnotící komise pro otevírání obálek potvrzuje, že do uvedeného termínu bylo doručeno 5

obálek. Firma Erika Krchovová, Strašice 437/11, 338 45 Straěice, IČO: 61157163 podala 2 obálky.
Jedna obálka byla označena v pravém rohu „ORIGINÁL", druhá byla označena „KOPIE". Při otevírání
obálek komise zjistila, že uchazeč podal jednu nabídku ve dvou obálkách (v jedné originál, v jedné

kopie), proto firmu Erika Krchovová, IČO: 61157163 ze svého posouzení nevyřadila, neboť nebyly
podány 2 nabídky, ale 1 nabídka ve dvou obálkách.

4 nabídky byly doručeny v pořadí dle přiloženého seznamu, které byly řádně zalepené, neporušené
a označená způsobem stanoveným ve výzvě k podání nabídek, dále byly zabezpečeny proti
manipulaci.

Všechny přijaté nabídky byly v rámci činnosti komise otevřeny a zkontrolovány. O každé nabídce byl
učiněn zápis do příslušné části protokolu o otevírání obálek (viz předložené nabídky). U oceněného
rozpisu prací komise zatím kontrolovala jen jeho fyzickou přítomnost.
Otevírání obálek se nezúčastnil žádný z uchazečů.
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III.

Předložené nabídky:

Nabídka č.

1.

Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:
DYBS Plzeň, s.r.o.
Sídlo, místo podnikání:

Prvomájová 514/39, Křimice, 332 00 Plzeň
Právní forma, resp. RC nebo datum narození:
s.r.o.

IČO:
62621033
Nabídka zpracována v požadované formě a jazyce:

ano

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

ano

Nabídková cena účastníka bez DPhl:

699 085,00

Nabídka byla vyřazena: ne
Odůvodnění:
Nabídka bude zařazena do hodnocení nabídek.

Nabídka č.

2.

Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:
Erika Krchovová

Sídlo, místo podnikání:
Právní forma, resp. RC nebo datum narození:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO:
61157163
Nabídka zpracována v požadované formě a jazyce:

ano

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

ano

Nabídková cena účastníka bez DPH:

Nabídka byla vyřazena: ne
Odůvodněni:
Nabídka bude zařazena do hodnocení nabídek.
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794 262,00

Nabídka č.

3.

Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:

EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo, místo podnikání:

Lobezská1191/74,Lobzy, 326 00 Plzeň
Právní forma, resp. RC nebo datum narození:
a.s.

IČO:
64830551

Nabídka zpracována v požadované formě a jazyce:

ano

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

ano

Nabídková cena účastníka bez DPH:

649 527,00

Nabídka byla vyřazena: ne
Odůvodnění:
Nabídka bude zařazena do hodnocení nabídek.

Nabídka č.

4.

Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:
BAGGER BS s.r.o.
Sídlo, místo podnikání:

Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice
Právní forma, resp. RC nebo datum narození:
s.r.o.

IČO:
05527601
Nabídka zpracována v požadované formě a jazyce:

ano

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

ano

Nabídková cena účastníka bez DPH:

685 000,00

Nabídka byla vyřazena: ne
Odůvodnění:
Nabídka bude zařazena do hodnocení nabídek.

Komise při své činnosti nevyřadila z dalšího posouzení a hodnocení žádnou nabídku.
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Otevírání obálek s došlými nabídkami na výše uvedenou zakázku malého rozsahu bylo ukončeno
dne 05.04.2022 v 09:15 hodin. Obálky a jednotlivé nabídky jsou přiloženy.

IV. Přílohy:
Seznam došlých nabídek.

V. Jména a podpisy členů komise pro otevírání obálek:

Jméno a příjmení člena komise

Podpisy členů komise

Ing. Ivo Rada
Marek Vávra

Mgr. Martina Brejníková
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Seznam došlých nabídek na zakázku malého rozsahu pod názvem: „Sedlec MK Spojovací úl. - úsek Polní - Turistická úl."

Pořadí

Firma

Datum, čas přijetí

30.03.2022
1.
16:43

01.04.2022
2.
13:30

05.04.2022
3.
08:11

05.04.2022
4.
08:22

DYBS Plzeň, s.r.o.
Prvomájová 514/39, Křimice

332 00 Plzeň
100:62621033
Erika Krchovová

Strašíce 437/11
338 45 Strašíce
100:61157163
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská1191/74,Lobzy

326 00 Plzeň
IČO: 64830551
BAGGER BS s.r.o.
Na čihadle 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 05527601
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