
Materiál k bodu ě. 6a navňeného Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 25.6.2020

souhlas k whodnocení veřeinó zakázky malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením §

komunikací v obci Hudlice"

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

V Hudlic ,h, dne 25.6.2020

Důvodová zptáva:

Materiál je předkládán v souladu se zákonem č. 13412016 Sb. o zadávéni veřejných zakázek a dl'e

,,Směrnice" obce Hudlice o zadávání veřejných zaki.zek malého rozsahu. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky činila 2.301,585,- Kč bez DPH a byla stanovena jako nepřekročitelná. Veřejná
zakázka je součástí Programu obnovy venkova Středočeského kraje a obec Hudlice obdrží
finanční dotaci ve výši 1.000,- Kč/občan hlášený k trvalému pobytu v obci. Předmětem veřejné
zakéaky je oprava místních komunikací v obci Hudlice.
Veřejná zakázka byla vyhlášena jako zakázka malého rozsahu v souladu se ustanovením § 6 a §

3I zákona č, 13412016 Sb. a byla zveřejněna na profilu zadavate|e. Ve stanoveném termínu do
18.6.2020 byly doručeny 2 obálky - viz. Protokol o otvírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek. Komise pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek zasedala dne 18.6.2020 od
9.05 hodin a nedoporučila zadavateli vyloučit žádného účastníka. Komise následně přistoupila
k posouzení obdržených nabídek a konstatovala, že dva účasfiríci splnili podmínky účasti
v zadávacímíízení a stanovila pořadí nabídek dle nejnižší nabídkové ceny. Po dalším posouzení
z hlediska splnění všech požadavků zadavatele uvedených v zadávaci dokumentaci doporučuje
komise zadavate|iuzavíit smlouvu s dodavatelem PVP eko, s.r.o., Pod Hájem 324,267 01 Králův
Dvůr, IČ 28510283, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a zároveň splnil
všechny zadavate|em požadované podmínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. bere na vědomí a §chvaIuje

a) znéní textu důvodové zprávy
b) znění Protokolu o otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek



n. rozhodlo

a) v souladu s článkem 2 ,,hodnocení nabídeť' o výběru dodavatele, jehož nabídka byla na
základě doporučení komise nejvhodnější:
PVP eko s.r.o., Pod Hájem 324, 267 01 Králův Drrůí, IČ 285t0283, nabídková cena:

1.783.530,30 Kč bez DPH, tj. 2.158.071,66 Kč s DPH.

b) v souladu se ,,Směrnicí" článek V, odst. ,,uzaťení smlouvy na veřejnov zakázku o,Oprava
místních komunikací v obci Hudlice" s vybraným dodavatelem:
PVP eko s.r.o., Pod Hájem 324, 267 01 Kralův Dvůr, IČ 28510283, nabídková cena:
1.783,530,30 Kč bez DPH, U.2.t58.071,66 Kě s DPH.

ilI. ukládá
starostovi obce Hudlice panu Pavlu Hubenému zajistit průběh rcalizace předměfu veřejné
zakálz'ky apodepsat SOD s vttéznýmuchazečem.

Přílohy: Protokol o otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek



pBoToKoL o oTEvínÁNí ogÁLnr, posouznNí A HoDNocnmí
NABíDEK

ZADAVATEL

rvrŘn.rNÉzaxÁzcn nrurr,Érro BozsAHu s NÁzynm

,,Oprava místních komunikací v obci Hudlice"

Název: obec Hudliee

Sídlo: Jungmannova 356,267 0S Hudlice

Ič: 00233285

DIC: CZ§a23328§

Zastoupená: Pavlem Hubeným, starosúou

Kontaktní osoba pro veřejnou
zakázku:

Pavel Hubený

Telefon: 603 §85 484

E-mail: súarosúa@obec-hudli ce.cz

Dne 18.6 .2a2a .ro. ,,.'$;ff]....,, hod, bylo ustanovenou komisí na adrese zad,avatele
provedeno otevírání obalek, hodnocení a po§ouzení nabídek k veřejné nakár,ce s názvem
,,Oprava místních komunikací v obci Huďlice", zadávané jako veřejnou zakárku malého
rozeahu, zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § §1 zákona č. 1"34/2016 §b., o
zaďáv ání veřej ných zakázek.

komise se sešla ve složení:
,í) , ^o ., l
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f předseda komise byl zvolen před zahájením činnosti komise
prohláěení členů komise

NÍže uvedené osoby čestně prohlašují, že nejsou ve vztahu k zakázce a uchazečům
podjaté, nemají osobní zé4em na zaďáni zakázky konkrétnímu uchazeďt a budou

, Předseda komise*:

, Člen komise:

, Člen komise:

, Člen komise:

. Člen komise:

, Člen komise:

U|lc



zachovávat mlčen]ivost o skutečnostech,
hodnocení nabídek.

průběhu posouzení a
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Do konce lhůty pro podání nabídek bylo přijato í_L __] (slol.y í, OIe l) nabídek, které
jsou zapsány ďo §eznamu doručených nabídek, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto protokolu.

* uchazečů:

l. oTEvÍRÁNÍ onÁl,nr
K otevírání obálek s nabíďkami bylo přistoupeno v pořafi, v jakém byly doručeny
zapsány do seznamu doručených nabídek.

Nabídka ě. 1.
Obchodní firma nebo názw, lesp. jméno a příjmení:

F**o;E-. , 3a."l{, š r',.ť -

§ídlo, místo podnikáií:
zJhs{ ž\ap L(,q a tt $-*d-**^l(

Právní forma, resxl.

-9"r",*

BC nebo datum narození:

IčO:
{'pr3Q Cpo

Nabídka ďoručena vŤádně uzavřené a zapďetěné
obálce označené identifrkačrúmi údaji tlodavatele:

(:-"; ne

Nabídka je pevně svázána a zabezpďena proti
manipulaci:

a]no / ne

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce: /ano ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:
1 &Lq" ť,trq,Á3

Nabidka byla navrfuna zadavateli na vyřazení: u"@
odůuodnění:

2,}"^;{* ,ť{.t*_*JJ- &*



|t__:J'/Nabídka vyhověla požadavků m zadavate}e

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: 
".ro@

Oď,tluod,nění:

1'-]]/Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka ě. o Obchodní firma nebo název, resp. jméno apŤíjmení:
ťwr gg** -§,r,^*r.

Sídlo, místo poduikání:

V"Á }"ťáie*. STk t 2&?,>,4
Právní forma, resp. RČ nebo datum narození:

§" c,.,* .

IčO:
? &ř/ťď e? 3

Nabíilka dorrrčena vřádně uzavřené a zapďetěné
obáůce označené identifi}ačními údaji tlod.avatele:

{eggl ne

Nabítlka je pevně svázána a zabezpečena proti
manipulaci:

,{ano ) ne

Nabíilka obsahuje podepsaný náwh smlouvy
osobou oprávněnu jednat za dodavatele: ť::}

ne

Nabíilková cena uchazeče bez DPH:
fx 7ffi § 3r:, 3 i?

Nabidka č. o.r.
Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:

Sídlo, místo podnikání:

Právní forma, resp. RC nebo datum narození:

ICO:

Nabídka doručena v řádně uzavřené a zapečetěné
obálce označené identifikačními údaji dodavatele:

ano ne

Nabídka je pevně grálr,élln;a a zabezpečena proti
manipulaei:

ano ne

Nabíilka zpracována v požadovaném jazyce: ano ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:

3



Nabídka byla navržena zadavateli na vytazení: anoIne

Od.ůuad,nění:

![' 3Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka byla navržena zadavateli na vyíazenÍ anolne

odůuodnění:

iť'''''.ÍlNabídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabidka ó. 4,,
Obchodní firma nebo název, re§p. jméno apříjmení:

§ídlo, místo podnikání:

Právní forma, resp. RC nebo datum narození:

ICO:

Nabídka doručena v řádně uzavřenó a zapďetěné
obálce označené identifrkafuími údaji dodavatele:

ano ue

Nabídka je permě svánáma a zabezpečena proti
aarripulaci:

ano ne

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce: ano ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:

Nabídka č. D.
Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:

§ídlo, místo podnikání:

Právní forma, resp. RČ nebo datum narození:

ICO:

Nabídka doručena v řáilně uzavíené a zapďďěné
obálce označené identifikačrrími údaji dodavatele:

ano ne

Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy
osobou oprá,,nnónu jednat ea dodavatele:

žmo ne

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce: an0 ne

4



Nabídková cena uchazeče bez DPH:

Nabídka byla navržena zaďavate}i na wřazení: anoM#

odůvodnění:

ffiřN*bídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano§E

odůuodnění:

fllllt laUídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka č. 6.
obchorlní firma nebo název, resp. jméno apříjmení:

Sídlo, místo podnikání;

Právní forma, resp, RČ nebo datum narození:

IčO:

Nabídka doručena v řádrrě uzavřené a zapďetěné
obálce označené identifrkačními údaji doilavatele:

ano ne

Nabídka je pevně svivána a zabezpečena proti
manipulaci:

ano ne

Nabídka zpracována v požadovarrém jazyce: ano ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:

SEZNAM NABÍDEK, KTEBÉ BUDOU DÁLE HODNOCEI\rY

Nabídka
c.

Název dodavatele,IČ

1 F.-q ea , uno(. -ť ,l--o. ťď l lrsq e ro

2 ťvr e{^o § r,u. {ď Lur tto t83
3

4

5

6

5



2. HoDNocENí NABíopx

Zaďavatel stanovil v zadávaci dokumentaci způsob hodnocení uabídek následovně:

Zaďavate| stanovil pro tuto veřejnou zakázku jediné hodnotící kritérium, kteďm je nejnižší
nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění.

Zadavatel při hodnocení a po§ouzení nabídek stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny,
přičemž jako první búďe hoďnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že nabídka
s nejnižší nabídkovou cenorr splní požadavky zadavatele v této zaďávací dokumentaci, nebudou
ostatní nabídky dále posouzeny.

POŘaPÍ NABÍDEK DLE NEJMŽŠÍ NaBÍnKOVÉ CENY

Nabídka
c-

Název dodavatele Nabidkov ábez
DPH

Pořadí nabídky dle výše
nabidkovó ceny

§ flrP cť^"* § .nc, áTas {3.ar 3a l
4

Á -l
lt*v *,Ll Sp oí , 3 . r,-": 483u 6?\t 43 L

Komise dále posouďila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídka dodavatele

ň, .g§t,ť..ť.P.{?..., z hlediska splnění všech požadavků

zadavatele uvedených v zadávaci dokumentaci následovně:

§plněn (ANO / NE + odůvodnění)
Kryeí list vyplněn a podepsán osobou
oprárměnou iednat za dodavatele l$"ď
Uchazeč splnil požadavky na prokázání
kvalifikace $v-:
Nabídková cena je zpracována v požadované
formě &*o
Náwh smlouw respektuie požadavkv zD &ty-l
Doložen položkorrý rozpočet v souladu se zD Aej J
Nabídka obsahuje všechny povinné
dokumenty A*JO
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Nabídka splnila všechny požadavky
zadavatele uvedené v zD &"*

Dodavatel s nejnižší nabídkou cenou prokázal ve své nabídce splnění kvalifikace a ostatních
požadavků dle zadávací dokumentace.

3. SEZNAM vrnaznlrÍCH NABÍDEK

4. SEZNAM UCHAZEČŮ wzvl,micH K DOPLNĚNÍ
Nabídka

č.
Název dodavatele,IČ

Důvod výnvy k doplnění

5. ROZHODNUTÍ KOMISE o vÝrĚnu NABÍDKY

Po provedení hodnocení a posouzení nabídek doporuěuje komise zadavate]i uzavřít smlouvu
s dodavatelem

ť.Y,ť.?.W.,...{;.".-:,: ......, kteď předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a zároveň
splnil všechny zadavatelem požadované podmínky.

Identifikační údaje vítězného doďavatele:

Nabídka
č.

Název dodavatele,IČ
Důvod vyřazení

(-"
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Dodavatel: ťVr et"- 3,r. ď

Adresa / sídlo: (*,}r Há,ř"- 32h , L6'ř 04 bÁ&* ĎuJn

IČ: ?-(,ť t1,9 763
Nabídková cena v kč
(bez DPIil: Á?8l §30 ( 30 W

Jméno a příjmení člena komise pro oteuírání, hodnocení a
posouzení nabídek

Podpis

RuL.o\§ \tv\o.-\ 1{A*_ l
ď

) crua Xíl"ťrcri -W- /

f//. * "i' z?,/e.e j/ ;? -- zl
2o/rX la,* ffil
/6ae L /áá4&4, -Wffi,,/ ./ ,/r, v

U,lli"J.\ a""..l.?.".Q:.??
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