Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
KANCELÁŘ STAROSTY

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK, POSOUZENÍ KVALIFIKACE A
ÚPLNOSTI NABÍDEK

zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek

1. Název zakázky:

„Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106“

2. Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Mgr. Martin Kadrnožka

3. Komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a komise pro hodnocení (dále jen
„hodnotící komise“)
Jméno a příjmení člena komise
Pavel Korec
Jiří Vrbata
Ing. Miloš Albl
Mgr. Martin Kadrnožka

4. Seznam hodnocených nabídek:
Číslo
doručené
nabídky

Obchodní firma/název/
jméno, příjmení účastníka

IČ/RČ/ datum
narození účastníka

Datum a čas podání nabídky

1.

Skanska a.s.

262 71 303

11. 3. 2020 v 13.22

2.

BES s.r.o.

43792553

12. 3. 2020 v 08.05

3.

DIOSTAV s.r.o.

01414551

12. 3. 2020 v 08:20

4.

PSN & DS a.s.

04377036

12. 3. 2020 v 08.28

5. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
Číslo
doručené
nabídky

Obchodní firma/název/ jméno,
příjmení účastníka

IČ/RČ/ datum narození
účastníka

3.

DIOSTAV s.r.o.

01414551

2.

BES s.r.o.

43792553

4.

PSN & DS a.s.

04377036

1.

Skanska a.s.

262 71 303

Nabídková cena v Kč
vč. DPH
2 147 507,23 Kč

2 778 655,24 Kč

2 916 595,97 Kč

3 362 241,60 Kč

6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH.
Nabídka od společnosti DIOSTAV s.r.o., se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ:
01414551 obsahovala nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH.
Nabídka od společnosti B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553 obsahovala
2. nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH.
7. Posouzení kvalifikace a úplnosti nabídky
Komise přistoupila k posouzení kvalifikace a úplnosti nabídky a splnění podmínek účasti 2 nejlépe
hodnocených nabídek.
Nabídka č. 1:
Obchodní firma / jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

DIOSTAV s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2
společnost s ručením omezeným
01414551

Komise posoudila všechny náležitosti nabídky a shledala následující nedostatky.
Popis nedostatků:
Komise identifikovala v doloženém oceněném položkovém rozpočtu nulové položky:
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SO 101 chodník a odvodnění – oddíl 99 Přesun hmot
P.Č.

Kód položky

997221855

Popis

Množství
celkem

MJ

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

t

76,98

Jednotková
cena zadání

Celková cena
zadání

0,00

0,00

93

VRN + ON – oddíl 11 Příprava území
P.Č.

1

Kód položky

113107182

Popis

Odstranění povrchu živičného tl do 100mm
strojně, plocha do 200m2

MJ

m2

Množství
celkem

124,50

Jednotková
cena zadání

Celková cena
zadání

0,00

0,00

Komise pověřila Věru Velkovou k přípravě dopisu s Žádostí o vysvětlení nabídky a stanovila termín
doplnění do 16. 3. 2020 v 12:00 hodin.
Dopis byl odeslán datovou schránkou dne 12. 3. 2020.
Dne 12. 3. 2020 v 23:44 hodin zadavatel obdržel od účastníka dokumenty vztahující se
k požadovanému doplnění.
Komise na svém zasedání dne 16. 3. 2020 posoudila doplnění nabídky a vysvětlení komisi postačuje.
Komise si dále vyžádala reference o spolehlivosti a důvěryhodnosti účastníka od veřejných zadavatelů
městyse Divišov a města Bystřice, a od firmy PSN  DS a.s., pro které účastník v předešlých 3 letech
prováděl zakázky/subdodávky, do 19. 3. 2020.
Komise na svém zasedání dne 19. 3. 2020 posoudila předložené reference.
Přehled splněných a nesplněných podmínek nabídky.
splněno / nesplněno
Originál nabídky

splněno

Krycí list nabídky opatřen všemi náležitostmi

splněno

Základní způsobilost – čestné prohlášení

splněno

Profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze
Živnostenského rejstříku, Živnostenský list, Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů apod.

splněno

Akceptace zadávacích podmínek – čestné prohlášení

splněno

Oceněný položkový rozpočet

splněno

Návrh smlouvy o dílo

splněno

Nabídka nerozebíratelně spojena

splněno
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Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu

splněno

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku

splněno
1 774 799,36 Kč

Cena bez DPH

372 707,87 Kč

DPH

2 147 507,23 Kč

Cena s DPH
CD – smlouva, rozpočet, kompletní předkládaná nabídka

splněno

Účastník nepodal více nabídek nebo nepodal nabídku společně s dalšími
účastníky.

splněno

Nabídka č. 2:
Obchodní firma / jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
společnost s ručením omezeným
43792553

Komise posoudila všechny náležitosti nabídky a shledala následující nedostatky.
Popis nedostatků:
Komise identifikovala v doloženém oceněném položkovém rozpočtu položku s mimořádně nízkou
cenou:
SO 101 chodník a odvodnění – 99 Přesun hmot
P.Č.

93

Kód položky

997221855

Popis

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
t
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

MJ

Množství
celkem

76,98

Jednotková
cena zadání

70,00

Celková cena
zadání

5 388,60

Komise pověřila Věru Velkovou k přípravě dopisu se Žádostí o vysvětlení nabídky a stanovila termín
doplnění do 16. 3. 2020 v 12:00 hodin.
Dopis byl odeslán datovou schránkou dne 12. 3. 2020.
Dne 13. 3. 2020 v 13:55 hodin zadavatel obdržel od účastníka dokumenty vztahující se
k požadovanému doplnění.
Komise na svém zasedání dne 16. 3. 2020 posoudila doplnění nabídky a vysvětlení komisi postačuje.
Přehled splněných a nesplněných podmínek nabídky.
splněno / nesplněno
Originál nabídky

splněno

Krycí list nabídky opatřen všemi náležitostmi

splněno
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Základní způsobilost – čestné prohlášení

splněno

Profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze
Živnostenského rejstříku, Živnostenský list, Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů apod.

splněno

Akceptace zadávacích podmínek – čestné prohlášení

splněno

Oceněný položkový rozpočet

splněno

Návrh smlouvy o dílo

splněno

Nabídka nerozebíratelně spojena

splněno

Schopnost realizovat zakázku v požadovaném termínu

splněno

Cena je pevná a konečná za kompletní zakázku

splněno

Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH

2 296 409,29 Kč
482 245,95 Kč
2 778 655,24 Kč

CD – smlouva, rozpočet, kompletní předkládaná nabídka

splněno

Účastník nepodal více nabídek nebo nepodal nabídku společně s dalšími
účastníky.

splněno

Závěr hodnocení hodnotící komise:
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 1 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Kvalifikaci pro veřejnou zakázku účastník č. 2 PROKÁZAL. Dále komise konstatuje, že účastník
SPLNIL všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

8. Posouzení mimořádně nízké ceny
Komise u žádné z hodnocených nabídek neshledala mimořádně nízkou cenu a zároveň konstatuje, že
je možné tuto akci realizovat v řádné kvalitě a péčí se splněním všech technických požadavků za
nabídnutou cenu a tato cena je vzhledem k době plnění reálná.

9. Závěrečné rozhodnutí komise a doporučení k uzavření Smlouvy o dílo
Komise rozhodla, že nedoporučí zadavateli uzavřít Smlouvu s uchazečem č. 1 Diostav s.r.o. se sídlem
Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ: 01414551, který splnil všechny požadavky uvedené v
zadávací dokumentaci, ale negativní reference veřejných zadavatelů (město Bystřice – účastník
nedokončil zakázku „Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice, 3. etapa“ a věc byla předána
advokátní kanceláři – čj.: 1220/2020/MUBY ze dne 16. 3. 2020; městys Divišov – účastník nedokončil
zakázku „Kanalizace a vodovod Plochá dráha-Divišov“ a bylo odstoupeno od smluvního vztahu – ze
dne 16. 3. 2020) a dodavatele (PSN  DS a.s. – účastník nedokončil subdodávku zakázky Dopravní
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terminál Týnec nad Sázavou a byl předčasně ukončen smluvní vztah – ze dne 18. 3. 2020), které jsou
součástí této zprávy, potvrzují nespolehlivost a nedůvěryhodnost tohoto účastníka.
Komise rozhodla, že doporučí zadavateli uzavřít Smlouvu s uchazečem č. 2 B E S s.r.o. se sídlem
Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553, který splnil všechny požadavky uvedené v zadávací
dokumentaci.
10.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise:
Jméno a příjmení

Podpis

Pavel Korec
Jiří Vrbata

omluven

Ing. Miloš Albl
Mgr. Martin Kadrnožka
V Týnci nad Sázavou dne 19. 3. 2020
Zapsala: Věra Velková
11.

Předání zprávy o hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

19. 3. 2020
Mgr. Martin Kadrnožka

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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