Název
zadavatele:

Město Kopřivnice

Sídlo:

Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

IČO:

00298077

Č. j.:

88564/2021/PoMa

Protokol o otevírání nabídek
veřejné zakázky
„Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000050“
Seznam nabídek podaných ve lhůtě
Zadavatel obdržel 2 nabídky, které byly zadavateli podány ve lhůtě pro podání nabídek do 24.09.2021
10:00.
Seznam podaných nabídek je uveden v následující tabulce:
Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

Datum a čas
doručení
nabídky

IČO

1.

V+V SAVEKO
s.r.o.

Záhumenní 1346
74221
25818881
Kopřivnice

23.09.2021
13:49

2.

JAPSTAV
MORAVA s.r.o.

Lubina 449
74221
Kopřivnice

23.09.2021
14:49

25824783

Poznámka

Informace o postupu při otevírání nabídek
Zadavatel postupoval při otevírání nabídek dle § 108 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam nabídek, které byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107
Současně nabídky vyhověly požadavkům v § 109 zákona, jsou autentické, s datovými zprávami
obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno.
Pořadové
číslo
Název
nabídky

Nabídková cena

1.

V+V SAVEKO s.r.o.

1 225 014,- Kč bez DPH

2.

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

1 148 225,10 Kč bez DPH

Složení komise

Jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Dušan Krompolc, místostarosta
Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku
města
Marcela Podešvová, referentka oddělení technické
správy
Každý z výše uvedených členů komise sám za sebe čestně prohlašuje, že ve vztahu k veřejné zakázce u a
k uchazečům uvedených v protokolu není ve střetu zájmů. Dále každý z členů komise prohlašuje, že jeho
zájmy neohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s tímto výběrovým řízením, nemá zájem
získat osobní výhodu a nemá zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Dále každý z členů
komise prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídek předložených zadavateli v tomto výběrovém
řízení a s uchazeči ho nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.
Každý člen komise bere na vědomí, že vznikne-li u něj důvod střetu zájmů, je povinen tuto skutečnost
komisi nahlásit a dál se nesmí jejího jednání zúčastnit. Zároveň každý z členů komise prohlašuje, že
zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v této komisi.
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno jediné hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH
Výsledné pořadí nabídek:
1.JAPSTAV MORAVA s.r.o., poř.číslo nabídky 2.
- nabídka splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení stanovené v Oznámení o zahájení výběrového
řízení-veřejná zakázka malého rozsahu
2.V+V SAVEKO s.r.o., poř. č. nabídky 1.
Doporučení komise
Komise doporučuje pověřenému zástupci zadavatele vybrat nejvhodnější nabídku, kterou je nabídka
uchazeče
JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 74221 Kopřivnice, IČ 25824783
V Kopřivnici dne 06.10.2021
Ing. Adam Ondrašík, vedoucí OMM, v.r.

