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PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podaných na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební

práce „MS Vrchlického úl., Starý Plzenec, oprava oplocení" 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 Plzenec
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 „MS Vrchlického úl., Starý Plzenec, oprava oplocení".
Přílohou č. 1 výzvy byl výkaz výměr, přílohou č. 2 čestné prohlášení, přílohou č. 3 krycí list nabídky,
přílohou č. 4 návrh smlouvy o dílo, přílohou č. 5 návrh obálky, přílohou č. 6 dokumentace zpracovaná

Ing. Stanislavem Nesnídalem, se sídlem Dvořákova 1016, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 11403471.

Výzva k podání nabídek včetně příloh č. 2 - 6 (příloha č. 1 byla na vyžádání, přičemž tato příloha nebyla
vyžádaná do řádného termínu podání nabídek) byla vyvěšena na webových stránkách města a byly
osloveny 3 společnosti.

Hodnotící komise se sešla dne 10.05.2022 v 09:23 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:
Marek Vávra, Ing. Ivo Rada, Mgr. Martina Brejníková.

II.

Náplň jednání komise:

Náplní jednání komise bylo posouzení a hodnocení došlých nabídek v souladu se způsobem hodnocení
stanovených zadavatelem ve výzvě k podání nabídek.

Členové komise měli projednání 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.
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Zájemcům o zakázku byly předány podklady ke zpracování zakázky, které vymezovaly:
1. předmět zakázky,
2. lhůtu pro provedení stavby,
3. požadavky na způsobilost účastníků,
4. další předpoklady a podmínky pro splnění zakázky,
5. požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny,
6. způsob podání nabídky,
7. lhůtu podání nabídek,
8. hodnocení nabídek,
9. hodnotící kritéria,

10. ostatní podmínky.

Hodnotícím kritériem byla výěe nabídkové ceny v Kč bez DPhl uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Jako
nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která bude obsahovat nejnižší cenu předložené
nabídky při splnění všech zadávacích podmínek.
Termín podání nabídek byl stanoven do 09:00 hodin dne 10.05.2022.
Hodnotící komise potvrzuje, že má k posouzení a k hodnoceni 2 obálky s nabídkou. Komise
pro otevírání obálek nevyřadila žádnou obálku.
Komise přistoupila k hodnocení předložených nabídek. Nejprve hodnotila pořadí nabídek podle
hodnotícího kritéria.

Předložené nabídky:

Došlé Datum
Čas
v

Cena Kč
bez

Firma

DPH
Kč

Cena Kč

Pořadí

s DPH

DPH

pór.

OMSTAVBY s.r.o.
1.

10.05.2022 Majerova 2316/28, Jižní
08:19
Předměstí
301 00 Plzeň
100:03401936

746 612,00

156788,52

903 400,52

2

611 009,00

128311,89

739 320,89

1

H O KA R, spol. s r. o.
2.

10.05.2022 č.p. 63
08:22
332 09 Předenice
IČO: 45354456

Komise konstatuje, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny
bez DPH uvedené v návrhu SoD podala firma H O KAR , spol. s r. o., č.p. 63, 332 09 Předenice,

IČO: 45354456. Tato nabídka postupuje do fáze posouzení nejvhodnější nabídky z hlediska
splnění podmínek stanovené výzvou k účasti ve výběrovém řízení.
Komise přistoupila k hodnocení splnění požadavků stanovené výzvou k podání nabídek
nejvýhodnější nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:
Komise konstatuje, že nabídka firmy HO KA R , spol. s r. o., č.p. 63, 332 09 Předenice,

IČO: 45354456 splnila požadavky stanovené výzvou k podání nabídky.

Komise ověřuje, že vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku pod názvem „MS
Vrchlického úl., Starý Plzenec, oprava oplocení" se stala společnost H O KA R, spol. s r. o., č.p.

63, 332 09 Předenice, IČO: 45354456, při splnění všech zadávacích podmínek. Komise neshledala

nabídkovou cenu za mimořádně nízkou ani mimořádně vysokou.
Komise navrhuje RM, aby s výše uvedenou společností, na základě výběru, byla podepsána smlouva
o dílo, která je součásti nabídky.
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Výběrové řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu bylo ukončeno dne 10.05.2022 v 09:35
hodin. Obálky a jednotlivé nabídky jsou přiloženy.

Výsledky výběrového řízení členové výběrové komise stvrzují svým podpisem:

Jméno a příjmení člena komise

Podpisy členů komise
/

Marek Vávra

Ing. Ivo Rada

Mgr. Martina Brejníková
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