
Obec Olšany u Prostejova

Protokol

ze zasedání hodnotící komise konané dne 11. 11.2011 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti
obecního úradu

Název verejné zakázky:

"Prístavba oddelení materské školky-I. etapa"
(Verejná zakázka malého rozsahu)

Prítomni: RNDr. Milan Elfinark, PharmDr. Jirí Hrbata, Ing. René Všeticka, Ing. Radek
Kochta, Ing. Šárka Goldmannová

Jednání komise bylo svoláno písemne. Jmenované cleny komise privítal zástupce zadavatele.
Konstatoval, že jednání je prítomno 5 clenu hodnotící komise. Zástupce zadavatele seznámil
cleny hodnotící komise se jmény uchazecu o predmetnou verejnou zakázku a vyzval prítomné
k podpisu prohlášení o mlcenlivosti a nepodjatosti.

Program jednání komise:
1. Otevrení obálek s nabídkami uchazecu, kontrola úplnosti nabídek a splnení kvalifikace

uchazecu
2. Posouzení a hodnocení nabídek uchazecu

1. Otevrení obálek s nabídkami uchazecu, kontrola úplnosti nabídek a splnení
kvalitlkace uchazecu

Komise prevzala od zástupce zadavatele seznam podaných nabídek sestavený v poradí, v
jakém byly nabídky zadavateli doruceny a obálky se zalepenými nabídkami se zabezpecením
proti rozlepení. Ve stanoveném termínu t.j. 9. 11. 2011 do 10:00 hod. byly podány nabídky
techto uchazecu:

OSA STERA spol. s r. o.
Zeyerova 855/15
772 00 Olomouc
IC: 603 20 044

Provádení staveb Olomouc, a.s.
Tr. Kosmonautu 989/8
772 11 Olomouc
IC: 253 85 551

PTÁCEK - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629

75201 Kojetín I - mesto
IC: 258 96 873

K - stav stavební a.s.

V panelámy cp. 588/7
772 00 Olomouc, Chválkovice
IC: 268 02 015
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GEMO Olomouc, spol. s r. o.
Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc
IC: 136 42 464

STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o.
Dolní Novosadská 516/84

779 00 Olomouc, Nové Sady
IC: 268 23 411

Pred zahájením aktu otevírání obálek s nabídkami bylo konstatováno, že zástupcem
zadavatele bylo hodnotící komisi predáno 6 nabídek uchazecu zapsaných do seznamu
podaných nabídek v poradí, v jakém byly zástupci zadavatele doruceny.
Hodnotící komise provedla akt otevírání obálek s nabídkami uchazecu a provedla kontrolu
úplnosti nabídek vc. kontroly splnení kvalifikace dle zadávací dokumentace s tímto
výsledkem:

@/ne

@tne

é/ne
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Uchazec:

OSA STERAspol. s r. O., Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc, IC: 603 20 044

Nabídka byla zpracována v ceském jazyce ~/ne
Krycí list nabídky . lne
Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních predpokladu '/ne

YÝPis z OR v @/ne
Zivnostenský list nebo výpis ze Zivnostenského rejstríku dle

predmetu VZ ~o/neDoklad osvedcující odbornou zpusobilost v oboru pozemní stavby ~/ne
Pojistná smlouva pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou
uchazecem tretí osobe s limitem pojistného plnení min. 5 mil. Kc,

spoluúcast max. 100 tis. Kc vc. kopie dokladu o zaplacení pojistného
Udaj o celkovém obratu za poslední tri uzavrená úcetní období
v min. výši 10 mil. Kc bez DPH za každé úcetní období
Seznam stavebních prací realizovaných v posledních 5-ti letech
vc. osvedcení objednatelu - nejméne 3 zakázky rekonstrukcí stavebních
objektu, z toho:
- min. 1 zakázka nad 5 mil. Kc bez DPH

- 2 zakázk:t nad 3 mil. Kc bez DPH
Certifikát CSN EN ISO 9001 (v rozsahu predmetu plnení VZ)
Certifikát CSN EN ISO 14001 (provádení staveb jejich zmen
a odstranování)
Návrh smlouvy o dílo
Nacenený výkaz výmer
Souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona
c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím
Nabídka uchazece je úplná ~ne

Uchazec prokázal splnení kvalifikace @tne

Cena v Kc bez DPH: 1 ~ 9:0 OS1\ - l:
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Uchazec:

Provádení staveb Olomouc, a.s., Tr. Kosmonautu 989/8, 772 11 Olomouc,
IC: 253 85551

Nabídka byla zpracována v ceském jazyce
Krycí list nabídky
Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních predpokladu
Výpis z OR
Živnostenský list nebo výpis ze Živnostenského rejstríku dle
predmetu VZ
Doklad osvedcující odbornou zpusobilost v oboru pozemní stavby
Pojistná smlouva pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou
uchazecem tretí osobe s limitem pojistného plnení min. 5 mil. Kc,

spoluúcast max. 100 tis. Kc vc. kopie dokladu o zaplacení pojistného
Udaj o celkovém obratu za poslední tri uzavrená úcetní období
v min. výši 10 mil. Kc bez DPH za každé úcetní období
Seznam stavebních prací realizovaných v posledních 5-ti letech
vc. osvedcení objednatelu - nejméne 3 zakázky rekonstrukcí stavebních

~~z~: @.

- min. 1 zakázka nad 5 mil. Kc bez DPH an ~ne

- 2 zakázk~ nad 3 mil. Kc bez DPH ano/ne
Certifikát <;SN EN ISO 9001 (v rozsahu predmetu plnení VZ) e/ne
Certifikát CSN EN ISO 14001 (provádení staveb jejich zmen
a odstranování)
Návrh smlouvy o dílo
Nacenený výkaz výmer
Souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona

c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informac~'

Nabídka uchazece je úplná ano/ne
Uchazec prokázal splnení kvalifikace n / e

Cena v Kc bez DPH: 7.... ~q& Co{ 8 \ ':)1
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Uchazec:

PTÁCEK- pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 75201 Kojetín I - mesto,
IC: 25896873

Nabídka byla zpracována v ceském jazyce
Krycí list nabídky
Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních predpokladu
Výpis z OR
Živnostenský list nebo výpis ze Živnostenského rejstríku dle
predmetu VZ
Doklad osvedcující odbornou zpusobilost v oboru pozemní stavby
Pojistná smlouva pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou
uchazecem tretí osobe s limitem pojistného plnení min. 5 mil. Kc,

spoluúcast max. 100 tis. Kc vc. kopie dokladu o zaplacení pojistného
Udaj o celkovém obratu za poslední tri uzavrená úcetní období
v min. výši lOmil. Kc bez DPH za každé úcetní období
Seznam stavebních prací realizovaných v posledních 5-ti letech
vc. osvedcení objednatelu - nejméne 3 zakázky rekonstrukcí stavebních
objektu, z toho:
- min. 1 zakázka nad 5 mil. Kc bez DPH

- 2 zakázky nad 3 mil. Kc bez DPH
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Certifikát CSN EN ISO 9001 (v rozsahu predmetu plnení VZ)
Certifikát CSN EN ISO 14001 (provádení staveb jejich zmen
a odstranování)
Návrh smlouvy o dílo
Nacenený výkaz výmer
Souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona
C. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím
Nabídka uchazece je úplná @O/ne

Uchazec prokázal splnení k~lifikace _ ~ne
Cena v Kc bez DPH: ~ ":> C1'1 \.t'-t ':t I'::."
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Uchazec:

K - stav stavební a.s., U panelárny cp. 588/7, 772 00 Olomouc, Chválkovice,
IC: 268 02 015

Nabídka byla zpracována v ceském jazyce
Krycí list nabídky
Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních predpokladu
Výpis z aR
Živnostenský list nebo výpis ze Živnostenského rejstríku dle
predmetu VZ
Doklad osvedcující odbornou zpusobilost v oboru pozemní stavby
Pojistná smlouva pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou
uchazecem tretí osobe s limitem pojistného plnení min. 5 mil. Kc,

spoluúcast max. 100 tis. Kc vc. kopie dokladu o zaplacení pojistného
Udaj o celkovém obratu za poslední tri uzavrená úcetní období
v min. výši lOmil. Kc bez DPH za každé úcetní období
Seznam stavebních prací realizovaných v posledních 5-ti letech
vc. osvedcení objednatelu - nejméne 3 zakázky rekonstrukcí stavebních
objektu, z toho:
- min. 1 zakázka nad 5 mil. Kc bez DPH

- 2 zakázky nad 3 mil. Kc bez DPH
Certifikát CSN EN ISO 9001 (v rozsahu predmetu plnení VZ)
Certifikát CSN EN ISO 14001 (provádení staveb jejich zmen
a odstranování)
Návrh smlouvy o dílo
N acenený výkaz výmer
Souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona

C. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacíJll-".Nabídka uchazece je úplná (anO/ne

Uchazec p~okázal splnení kvalifikac: ~e

Cena v Kc bez DPH: ~ 'b:::{s:- b5~\ ~ ~

Uchazec:

GEMO Olomouc, spol. s r. o., Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc,
Nabídka byla zpracována v ceském jazyce
Krycí list nabídky
Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních predpokladu
Výpis z aR
Živnostenský list nebo výpis ze Živnostenského rejstríku dle
predmetu VZ

IC:g42464
lne
lne

@'/ne
@ne

<§tne
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Doklad osvedcující odbornou zpusobilost v oboru pozemní stavby
Pojistná smlouva pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou
uchazecem tretí osobe s limitem pojistného plnení min. S mil. Kc,

spoluúcast max. 100 tis. Kc vc. kopie dokladu o zaplacení pojistného
Udaj o celkovém obratu za poslední tri uzavrená úcetní období
v min. výši lOmil. Kc bez DPH za každé úcetní období
Seznam stavebních prací realizovaných v posledních S-ti letech
vc. osvedcení objednatelu - nejméne 3 zakázky rekonstrukcí stavebních
objektu, z toho:
- min. 1 zakázka nad S mil. Kc bez DPH

- 2 zakázk~ nad 3 mil. Kc bez DPH
Certifikát CSN EN ISO 9001 (v rozsahu predmetu plnení VZ)
Certifikát CSN EN ISO 14001 (provádení staveb jejich zmen
a odstranování)
Návrh smlouvy o dílo
Nacenenývýkaz výmer
Souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona
c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím
Nabídka uchazece je úplná ~/ne

Uchazec prokázal splnení kvalifikace @?'ne
Cena v Kc bez DPH: ~ ~(ÚOOO .-
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Uchazec:

STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, 779 00 Olomouc, Nové
Sady, IC: 26823411
Nabídka byla zpracována v ceském jazyce
Krycí list nabídky
Cestné prohlášení o splnení základních kvalifikacních predpokladu
Výpis z aR
Živnostenský list nebo výpis ze Živnostenského rejstríku dle
predmetu VZ
Doklad osvedcující odbornou zpusobilost v oboru pozemní stavby
Pojistná smlouva pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou
uchazecem tretí osobe s limitem pojistného plnení min. S mil. Kc,

spoluúcast max. 100 tis. Kc vc. kopie dokladu o zaplacení pojistného
Udaj o celkovém obratu za poslední tri uzavrená úcetní období
v min. výši lOmil. Kc bez DPH za každé úcetní období
Seznam stavebních prací realizovaných v posledních S-ti letech
vc. osvedcení objednatelu - nejméne 3 zakázky rekonstrukcí stavebních
objektu, z toho:
- min. 1 zakázka nad S mil. Kc bez DPH

- 2 zakázk~ nad 3 mil. Kc bez DPH
Certifikát CSN EN ISO 9001 (v rozsahu predmetu plnení VZ)
Certifikát CSN EN ISO 14001 (provádení staveb jejich zmen
a odstranování)
Návrh smlouvy o dílo
Nacenený výkaz výmer
Souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona
c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím

Nabídka uchazece je úplná ano/€)

Uchazec p.;okázal splnení kvalifikace ano/~
Cena v Kc bez DPH: 0 { _
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Uchazec nedoložil doklad o zaplacení pojistného a souhlas se zverejnením obsahu smlouvy.
Hodnotící komise nepovažuje nepredložení výše uvedených dokladu za duvod pro vyrazení
tohoto uchazece ze zadávacího rízení a provede hodnocení jeho nabídky.

2. Posouzení a hodnocení nabídek uchazecu

Hodnotící komise posuzovala a hodnotila nabídky uchazecu:
OSA STERA spol. sr. o.
Zeyerova 855/15
772 00 Olomouc
IC: 603 20 044

Provádení staveb Olomouc, a.s.
Tr. Kosmonautu 989/8
772 11 Olomouc
IC: 253 85551

PTÁCEK - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629

75201 Kojetín I - mesto
IC: 258 96 873

K - stav stavební a.s.

U panelámy cp. 588/7
772 00 Olomouc, Chválkovice
IC: 268 02 015

GEMO Olomouc, spol. sr. o.
Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc
IC: 136 42 464

STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o.
Dolní Novosadská 516/84

77900 Olomouc, Nové Sady
IC: 268 23 411

Komise posuzovala predložené nabídky z hlediska splnení zadávacích podmínek. Následne
posuzovala výši nabídkové ceny ve vztahu k predmetu zakázky. Nabídkové ceny neshledala
jako mimorádne nízké ani jako neprijatelné. Nabídky splnily požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky bylo kritérium ekonomická výhodnost
nabídky. V zadávacích podmínkách byla stanovena tato dílcí kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky:
Kritérium
Celková nabídková cena bez DPH

Navržená splatnost faktur
Navržená doba plnení VZ
Výše smluvní pokuty za každý den prodlení s dokoncením díla
Doba záruky na stavební práce
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Z prubehu hodnocení je zpracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je
prílohou tohoto zápisu.

Príloha:

Cestné prohlášení clenu komise
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

RNDr. Milan Elfmark

PharmDr. Jirí Hrbata

Ing. René Všeticka

Ing. Radek Kochta

Ing. Šárka Goldmannová
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