PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU V LIMITU NAD 100 000,-KČ BEZ DPH
1. Název zakázky:
2. Zadavatel:
3. Předmět zakázky:

Český Krumlov – modernizace MKDS
město Český Krumlov
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace kamerových bodů v městském parku, zřízení nových
kamerových bodů v městském parku a modernizace datových spojů PČR-MP a Plášťový most.
4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
293 372,- Kč bez DPH
5. Místo / termín plnění zakázky:
Náměstí svornosti 1, Tovární 216, Rybářská ulice, Městský park
6. Termín uveřejnění výzvy:
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele města Český Krumlov https://zakazky.ckrumlov.cz dne 24. 7. 2018
7. Lhůta pro podání nabídky:
9. 8. 2018 do 9:00 hod.
8. Seznam oslovených uchazečů:
K předložení nabídek bylo vyzváno 5 uchazečů.
Název / Obchodní firma
KZ systém s.r.o.
Telespoj, s.r.o
EL-SIGNÁL spol. s.r.o.
Montservis spol. s.r.o.
Telecom 21 CB, s.r.o.

Sídlo
Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most
Dvořákova 14, 370 01 České
Budějovice
Lindauerova 90/8, 301 00 Plzeň
Josefa Hory 10, 370 06 České
Budějovice
Lipenská 38, 370 01 České Budějovice

IČ
25047752
48202983
49786911
14500221
24160681

9. PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Dne 13. 8. 2018 v 10:00 hod. v sídle zadavatele Kaplická 439, 380 01 Český Krumlov se sešla komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ve složení:
Jméno a příjmení člena (náhradníka) komise pro otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Mgr. Dalibor Carda
Mgr. Jana Poláčková, advokát
Bc. Jan Šítal
Ing. Lenka Kolářová

pracovní zařazení
starosta
právník
Velitel městské policie
Referent - oRKVZ

předseda
předseda

10. Záznam o kontrole převzatých nabídek
Komise převzala od zadavatele seznam podaných nabídek a celkem jednu nabídku, která byla podána v řádné lhůtě stanovené pro podání
nabídek. Komise provedla její kontrolu a konstatuje, že obálka s nabídkou je uzavřena tak, že se z ní obsah nedá vyjmout a je neporušena.
11. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla) a zaprotokolovala následující
údaje:
Číslo nabídky
1

Uchazeč
(obchodní firma, sídlo, IČ)
KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most,
IČ:25047752

Datum a přesný čas
doručení nabídky
3.8.2018 v 8:00 hod

Nabídková cena bez
DPH
292 760,00

12. Posouzení nabídek
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které
byly povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
1. Požadované plnění
2. Nabídková cena
3. Doklady prokazující základní způsobilost – čestné prohlášení
4. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění)

5. Návrh smlouvy o dílo
6. Další povinné údaje či doklady (seznam poddodavatelů, čestné prohlášení, kopie pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu)
Byla přijata pouze jedna nabídka a to uchazeče KZ Systém s.r.o., který podal kompletní nabídku.
13. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídky provedla komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení uvedeném v bodě č. 9.
Nabídka byly hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny, které má váhu 100%.
Byla přijata jedna nabídka, a to od společnosti KZ Systém s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 292 760,- Kč bez DPH. Jelikož byla nabídka
kompletní a uchazeč splnil veškeré předpoklady, je tedy nabídka společnosti KZ Systém s.r.o. vítěznou nabídkou a s uchazečem bude
uzavřena Smlouva o dílo na tento projekt.
14. Poznámky komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:
Níže podepsaný člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek činí svým podpisem kromě odsouhlasení hodnocení
komise i čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu ke shora specifikované zakázce. Prohlašuje, že se nepodílel na zpracování
žádné z nabídek, které byly předloženy, nemá osobní zájem na zadání zakázky ani ho nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný
poměr s uchazeči zakázky. Dále prohlašuje, že se zřetelem k výsledku zadávacího řízení se mu nedostane žádné osobní výhody a
neutrpí újmu. Členové komise svým podpisem tohoto protokolu výslovně prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v této komisi.
V Českém Krumlově, dne 20. 9. 2017
▪

Mgr. Dalibor Carda

.....................................

▪

Mgr. Jana Poláčková, advokát

.....................................

▪

Bc. Jan Šítal

.....................................

▪

Ing. Lenka Kolářová

.....................................

(předseda komise)

15. Výběr dodavatele a další informace zadavatele o průběhu zadávacího řízení:
Rada města Český Krumlov na svém zasedání dne 20. 8. 2018 usnesením č. 0380/RM19/2018 schválila výběr nejvhodnější nabídky na
realizaci projektu „Český Krumlov – modernizace MKDS“ a schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Jako nejvhodnější nabídka
byla schválena nabídka uchazeče č. 1 – společnosti KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most.
V Českém Krumlově, dne 21. 8. 2018
_________________________
Mgr. Dalibor Carda
starosta

