PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODN0CENÍ
NABÍDEK
ZADAVATEL: Městská část Praha Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4 Šeberov
IČ:00241717
DIČ:CZ00241717

Název veřejné zakázky: Oprava povrchu komunikace V Ladech II
Hodnotící komise:
Komise byla jmenována starostkou MČ Praha Šeberov dne 12.4.2017 ve složení:
Martina Lamžová (kontrolní výbor), Petr Štěpánek (stavební komise), Petra Venturová
(starostka), Pavlína Kollárová (úředník)
Otevírání obálek:
Obálky byly otevřeny na jednání dne 19.4.2017 v době 8:10-8:40. Zadavatel obdržel 7
nabídek. Komise dále posoudila úplnost nabídek dle výzvy a zkonstatovala, že všechny
nabídky splnily všechny zadávací podmínky. Příloha číslo 1.
Hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 9 Hodnotící kritéria a váhy Výzvy
k podání nabídek Oprava povrchu komunikace V Ladech II. Při hodnocení představovala
nabídková cena 80% váhy. Dalším kritériem byla doba realizace, která přestavovala 20%
váhu.
Přehled uchazečů, včetně hodnocení a konečného pořadí je v tabulce hodnocení, příloha
číslo 2.
Závěr:
Doporučení hodnotící komise:
Na základě hodnotících kritérií zvítězila firma Commatel Uher s.r.o., druhá skončila Stavební
společnost Šlehofer s.r.o. Obě společnosti mají nejnižší cenovou nabídku – cca o 15-20%
k poměru k ostatním nabídkám. Na druhou stranu mají dvojnásobnou dobu realizace zakázky
v poměru k nejkratší době realizace.

Hodnotící komise doporučuje oslovit tyto dvě firmy s dotazem na zkrácení doby realizace
zakázky a teprve poté rozhodnout o vítězi veřejné zakázky.

Složení hodnotící komise, podpisy členů
Níže jmenovaní a podepsaní členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují, že nejsou
s hodnocenou veřejnou zakázkou ve střetu zájmu:
Petra Venturová, starostka MČ Praha Šeberov, nar. 22.10.1976, OP: 205439655

________________
Martina Lamžová, člen kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha Šeberov, nar. 29.5.1976,
OP: 115082696

________________
Petr Štěpánek, člen stavební komise rady MČ Praha Šeberov, nar. 21.4.1965, OP: 200447120

________________
Pavlína Kollárová, úředník MČ Praha Šeberov, nar. 6.2.1975, OP: 112829721

________________

Na základě doporučení hodnotící komise byli pozvání zástupci firem, které se umístily na
prvních dvou místech. Po jednání, které proběhlo dne 20.4.2017 za přítomnosti pana Petra
Štěpánka, Petry Venturové, Michaely Archalousové a Pavlíny Kollárové konstatujeme:
Firma Commatel Uher s.r.o upravila dobu realizace na 5 dní, v termínu od 3. do 7.5.2017
Firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. by mohla opravy realizovat nejdříve v termínu od
13.5., což je nedostačující, vzhledem k uzávěře hlavní komunikace od 15.5.2017.

Doporučení:
Uzavřít smlouvu na opravu komunikace s vítěznou firmou Commatel Uher s.r.o. dle nabídky,
s opravením doby realizace na 5 dní a termínem realizace.

Petra Venturová, starostka MČ Praha Šeberov,

________________
Petr Štěpánek, člen stavební komise rady MČ Praha Šeberov,

________________
Pavlína Kollárová, úředník MČ Praha Šeberov,

________________
Michaela Archalousová, místostarostka MČ Praha Šeberov
________________

V Praze dne 20.dubna 2017

