PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ,
POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Kontakt zadavatele:

Obec Lesná
Lesná 21, 671 02, p. Šumná
00600482
Bc. Ivo Prchal, oulesna@seznam.cz, 733 386 486

2. Definice předmětu zakázky
Název projektu:

Rekonstrukce CAS Tatra 815

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:
Předmětem zakázky je rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 4x4, CAS
24, SPZ BVH 95-05 (stávající nástavba typ 3675, výrobce THT Polička).
V rámci předmětu zakázky bude provedeno:







výroba nové nástavby obsahující 2+2 rolety, vzadu výklopné dveře
dodání a montáž nové nádrže na 4500 l, výroba teleskopického vzduchem
ovládaného výsuvného světelného stožáru, vyčištění stávajícího čerpadla
kompletní přelakování vozidla, dodávka a montáž nových úložných beden na 7 ks
hadic B a 8 ks hadic C, nová elektroinstalace a osvětlení nástavby, dodávka
a montáž programovatelné LED sváděcí aleje v oranžové barvě, repasi kardanového
vedení,
dodání
a
montáž
dvou
plnovýsuvných
polic,
dodání
a montáži tří vyklápěcích polic
montáž výbavy dodaného zadavatelem, montáž držáku na žebřík a nerezové bedny
výměna zadní části předních blatníků oboustranně, výměna zadních dveří kabiny
oboustranně, výměna předních dveří kabiny oboustranně a výměna předního
krycího plechu spodku kabiny

3. Datum odeslání zadávací dokumentace, konečné datum předkládání nabídek
Datum odeslání zadávací dokumentace:

7. 8. 2019

Datum zveřejnění na úřední desce:

8. 8. 2019

Konečné datum předkládání nabídek:

20. 8. 2019 v 15:00

4. Seznam oslovených účastníků, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace
Pořadové
číslo

Účastník

Datum
odeslání

Způsob
odeslání

1.

Milan ČAPEK – Výroba a servis
hasičské techniky

7. 8. 2019

doporučeně poštou
RR036734873CZ

2.

Jan Soukup – Hasičská technika
a zařízení

7. 8. 2019

doporučeně poštou
RR036734842CZ

3.

Požární bezpečnost s.r.o.

7. 8. 2019

doporučeně poštou
RR036734856CZ

4.

THT Polička, s.r.o.

7. 8. 2019

doporučeně poštou
RR036734873CZ

5. Seznam obdržených nabídek
Pořadové
číslo
doručení
1.

Obchodní jméno
uchazeče
Milan ČAPEK – Výroba a
servis hasičské techniky

Časový údaj o předání
nabídky
Datum
Hodina
15. 8. 2019

11:50

Způsob doručení
nabídky
poštou
RR382885247CZ

Obálky s nabídkami byly otevřeny a zkontrolovány hodnotící komisí dne 20. 8. 2019 od 16:00
hod.

6. Popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek
Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel
provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. V
případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, musí vždy dojít k novému
hodnocení zbývajících nabídek.
Zadavatel provedl posouzení splnění podmínek výběrového řízení až po hodnocení
nabídek.
Podané nabídky byly hodnoceny podle kritéria celková nejnižší nabídková cena v Kč včetně
DPH.

Bodová
Hodnota
nejnižší hodnotě
je přiřazeno 100
bodů

Kritérium
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Váha
kritéria
100 %

Účastník byl povinen splnit veškeré podmínky uvedené v ZD. Při nesplnění těchto
podmínek by byla nabídka vyřazena.
Detailní popis hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové
nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší cena/hodnocená nabídka)
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Podané nabídky
samostatně hodnotilo 5 členů ustanovené hodnotící komise.
Celkové pořadí nabídek:
Obálka č.

Účastník

Celková nabídková cena
v Kč včetně DPH

Počet bodů

Pořadí
nabídek

1.

Milan ČAPEK – Výroba a
servis hasičské techniky

1.180.418,-

100,00

1. místo

7. Seznam účastníků vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky
Obálka
č.
-

Obchodní
jméno
účastníka
-

Zjištěné nedostatky a
nejasnosti, výzva k doplnění
-

Vypořádání nedostatků a
nejasností, komentář
zadavatele
-

8. Seznam vyloučených účastníků
Obálka
č.

Obchodní jméno
účastníka

Nedostatky, důvod vyloučení

-

-

-

9. Datum a výsledek hodnocení
Na základě vyhodnocení podaných nabídek, které se konalo dne 20. 8. 2019 v 16:00, dle
stanovených hodnotících kritérií stanovila hodnotící komise jako vítěznou nabídku Milan
ČAPEK – Výroba a servis hasičské techniky, která získala 100 bodů a splnila veškeré
požadavky vymezené v zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení.
Složení hodnotící komise:
Jméno a příjmení

Datum

Podpis

Člen komise

Jana Papoušková

20. 8. 2019

Člen komise

Martina Kubová

20. 8. 2019

Člen komise

Ivo Prchal

20. 8. 2019

Člen komise

Jakub Svozil

20. 8. 2019

Člen komise

Josef Pozděna

20. 8. 2019

V Obci Lesná dne 20. 8. 2019

Ivo Prchal, starosta obce Lesná

