MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Protokol z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
1. Údaje o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky

„Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a
parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v
Kopřivnici - projektová dokumentace“
Veřejná zakázka malého rozsahu
(otevřené výběrové řízení)

Typ zakázky

(III. kategorie dle Vnitroorganizační směrnice zadavatele č. 13/2016 –
Zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje
500.000,- Kč a nepřesáhne 2.000.000,- Kč)
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zadavatel

IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

2. Identifikační údaje oslovených uchazečů
Zadavatel neoslovil žádné konkrétní uchazeče písemnou výzvou k podání nabídky.
Dokumentace v digitálním formátu *.pdf a *.docx byly zveřejněny na veřejném profilu zadavatele města
Kopřivnice - ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665 v systému E-ZAK spolu s Oznámením o zahájení výběrového řízení / výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu.
3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek bylo zahájeno dne 6.9.2018 ve 13:30 hod. v sídle
zadavatele na adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12.
4. Seznam doručených nabídek
Poř. č.
přijaté
nabídky

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ

1.

Ing. Roman Fildán
Na Stuchlíkovi 738,
735 14 Orlová Lutyně,
IČ:
75379007

Datum a způsob
podání

Čas podání

18.7.2018
poštou

09:21

2.

ATRIS, s.r.o.
Občanská 1116/8,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ:
75379007

18.7.2018
osobně
na podatelnu

09:25

3.

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Prokešovo nám.5
702 00 Ostrava
IČ:
45797170

18.7.2018
osobně
na podatelnu

09:25

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

4.

Technoprojekt a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
IČ:
27810054

5.9.2018
osobně
na podatelnu

14:20

5. Údaje o přítomných členech komise:
Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Miroslav Kopečný – starosta města, předseda komise
Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Lenka Šimečková – vedoucí oddělení strategického plánování, odbor rozvoje města
Ing. arch. Milan Šmíd – vedoucí oddělení rozvoje území, odbor rozvoje města
Ing. Richard Petr – referent oddělení rozvoje území, odbor rozvoje města

6. Prohlášení členů komise
Členové komise, pověřeni zadavatelem pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek prohlašují, že si
nejsou vědomi žádného střetu zájmů, v němž by se mohli nacházet ve vztahu k dodavatelům, kteří podali
nabídku v tomto výběrovém řízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele či
k samotné veřejné zakázce uvedené v bodě 1. tohoto protokolu. Dále každý z členů komise prohlašuje,
že se nepodílel na zpracování nabídek předložených zadavateli v tomto výběrovém řízení, nemá osobní
zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky konkrétnímu uchazeči, s uchazeči ho nespojuje osobní
ani pracovní či jiný obdobný poměr.
Každý člen komise potvrzuje, že pokud v průběhu výběrového zřízení zjistí, že existuje či nastal střet
zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámí zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje,
upustí od další účasti ve výběrovém řízení a od všech souvisejících činností.
Každý člen rovněž potvrzuje, že zachová mlčenlivost o všech záležitostech, které mu jsou a budou sděleny nebo ke které zjistí v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. Zároveň každý člen komise souhlasí, že
si neponechá kopie žádných písemných informací, které členům budou poskytnuty, za účelem jejich zneužití.

V Kopřivnici dne 6.9.2018
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Jiří Štěpán
Ing. Lenka Šimečková
Ing. arch. Milan Šmíd
Ing. Richard Petr
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7. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami
Komise dne 6.9.2018 ve 13.30 hodin otevřela obálky s nabídkami a zaprotokolovala následující údaje:
Nabídková cena v Kč (bez DPH)
Krycí list

ANO

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ANO

Výpis z obchodního rejstříku

1.

Na Stuchlíkovi 738,
735 14 Orlová Lutyně,
IČ:
75379007

Doklady kvalifikace

Doklad o oprávnění k podnikání –
Projektování staveb
Ing. Roman Fildán

1.189.840,- Kč

Není zapsán
ANO

Doklad o odborné způsobilosti:
•

Autorizace - autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby nebo městské inženýrství nebo autorizace
autorizovaný technik pro obory dopravní stavby

•

Autorizace - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

ANO

Požadované reference
(1 dílo PD podobného charakteru za posledních 5 let
investiční náklady nad 5 mil. Kč bez DPH)

Seznam poddodavatelů nebo
prohlášení o tom, že poddodavatele dodavatel nevyužije.

ANO

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do posouzení a hodnocení nabídek.

Nabídková cena v Kč (bez DPH)
Krycí list

ANO

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ANO

Doklady kvalifikace

2.

ATRIS, s.r.o.
Občanská 1116/8,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ:
28608909

1.672.000,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

ANO

Doklad o oprávnění k podnikání –
Projektování staveb

ANO

Doklad o odborné způsobilosti:
•

•

Autorizace - autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby nebo městské inženýrství nebo autorizace
autorizovaný technik pro obory dopravní stavby

ANO

Autorizace - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

Požadované reference
(1 dílo PD podobného charakteru za posledních 5 let
investiční náklady nad 5 mil. Kč bez DPH)

Seznam poddodavatelů nebo
prohlášení o tom, že poddodavatele dodavatel nevyužije.

ANO

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do posouzení a hodnocení nabídek.
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Nabídková cena v Kč (bez DPH)

3.

Prokešovo nám.5
702 00 Ostrava
IČ:
45797170

Krycí list

ANO

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ANO

Doklady kvalifikace

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

1.199.000,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

ANO

Doklad o oprávnění k podnikání –
Projektování staveb

ANO

Doklad o odborné způsobilosti:
•

•

Autorizace - autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby nebo městské inženýrství nebo autorizace
autorizovaný technik pro obory dopravní stavby

ANO

Autorizace - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

Požadované reference
(1 dílo PD podobného charakteru za posledních 5 let
investiční náklady nad 5 mil. Kč bez DPH)

Seznam poddodavatelů nebo
prohlášení o tom, že poddodavatele dodavatel nevyužije.

ANO

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do posouzení a hodnocení nabídek.

Nabídková cena v Kč (bez DPH)

3.

Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
IČ:
27810054

Krycí list

ANO

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

ANO

Doklady kvalifikace

Technoprojekt a.s.

1.260.000,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

ANO

Doklad o oprávnění k podnikání –
Projektování staveb

ANO

Doklad o odborné způsobilosti:
•

•

Autorizace - autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby nebo městské inženýrství nebo autorizace
autorizovaný technik pro obory dopravní stavby

ANO

Autorizace - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

Požadované reference
(1 dílo PD podobného charakteru za posledních 5 let
investiční náklady nad 5 mil. Kč bez DPH)

Seznam poddodavatelů nebo
prohlášení o tom, že poddodavatele dodavatel nevyužije.

ANO

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do posouzení a hodnocení nabídek.
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8. Seznam nabídek, které byly v průběhu výběrového řízení vyřazeny:
Po kontrole úplnosti podaných nabídek provedla komise posouzení všech doložených dokladů – nevyřadila žádnou nabídku.
9. Popis hodnocení nabídek
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena bez DPH.
Nabídky hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny:
Poř. č.
přijaté
nabídky

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Nabídková cena
v Kč vč. DPH

1.189.840,- Kč

1.439.706,40 Kč

1.672.000,- Kč

2.023.120,0 Kč

1.199.000,- Kč

1.450.790,0 Kč

1.260.000,- Kč

1.524.600,0 Kč

Ing. Roman Fildán
1.

Na Stuchlíkovi 738,
735 14 Orlová Lutyně,
IČ:
75379007
ATRIS, s.r.o.

2.

Občanská 1116/8,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ:
28608909
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

3.

Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava
IČ:
45797170
Technoprojekt a.s.

4.

Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
IČ:
27810054

10. Výsledné pořadí nabídek:
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek vyhodnotila v souladu s hodnotícím kriteriem – nejnižší
nabídková cena předložené nabídky a stanovila následující pořadí uchazečů:

1. Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovi 738, 735 14 Orlová Lutyně, IČ: 75379007
cena nabídky 1.189.840,- Kč bez DPH
2. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. , Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava,
IČ: 28608909
cena nabídky 1.199.000,- Kč bez DPH
3. Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054
cena nabídky 1.260.000,- Kč bez DPH
4. ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/8, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 75379007
cena nabídky 1.672.000,- Kč bez DPH
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11. Vítězná nabídka
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek vyhodnotila nabídku
Ing. Romana Fildána, Na Stuchlíkovi 738, 735 14 Orlová Lutyně, IČ: 75379007
s nabídkovou cenou 1.189.840,- Kč bez DPH
jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a doporučuje s tímto vítězným uchazečem uzavřít
smlouvu o dílo.

12. Složení komise a podpisy přítomných členů:
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Jiří Štěpán
Ing. Lenka Šimečková
Ing. arch. Milan Šmíd
Ing. Richard Petr

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 6. 9. 2018 v 14:30 hodin.
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