KRPE-17355-17/ČJ-2011-1700NE-VZ

V Pardubicích dne 3. listopadu 2011

ZADAVATEL:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
se sídlem:
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený:
plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem
právní forma:
organizační složka státu
IČ:
72050250
DIČ:
CZ72050250

Protokol o otevírání obálek s nabídkami
dle § 73 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen“zákon“)

na veřejnou zakázku s názvem
„KKC – stavební práce – OOP Letohrad, Požárníků 330“
jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci projektu
„Kontaktní a koordinační centra II – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
Otevírání obálek bylo zahájeno dne 3. listopadu 2011 v 13:00 hodin hodnotící komisí
ustanovenou Rozhodnutím zadavatele č.j. KRPE-17355-9/ČJ-2011-1700NE-VZ ve složení
Ing. Stanislav Jelínek, Ing. Eva Hájková, Ludvík Rozkovec, Ing. Milan Pešava a Miroslav
Plaček (dále také „hodnotící komise“). Otevírání obálek s nabídkami se účastnili zástupci
čtyř uchazečů viz Příloha č. 1 tohoto protokolu - Listina uchazečů přítomných otevírání
obálek s nabídkami.
Hodnotící komise převzala od zadavatele šest obálek s nabídkami, které jsou zapsány v
Seznamu podaných nabídek č.j. KRPE-17355-12/ČJ-2011-1700NE-VZ a označeny tímto č.j.
a pořadovým číslem dle doručení. Obálky s nabídkami hodnotící komise otevřela postupně
podle pořadového čísla a zkontrolovala úplnost podaných nabídek dle § 71 odst. 8 zákona.
Nabídka č.1:
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: STAPO spol. s r.o.
Sídlo: Ústí nad Orlicí, Vrbová 655, PSČ 562 03
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 48170445
Kontrola úplnosti nabídky uchazeče dle § 71 odst. 8:
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

ANO / NE

b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO / NE
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách

ANO / NE

Nabídka uchazeče splňuje požadavky dle § 71 odst. 8

ANO / NE

Nabídková cena uchazeče
Hodnotící komise nabídku vyřadila:

2 572 369,90 Kč vč. DPH
ANO / NE

Nabídka č.2:
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: MARHOLD a.s.
Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, PSČ 530 02
Právní forma: akciová společnost
Identifikační číslo: 15050050
Kontrola úplnosti nabídky uchazeče dle § 71 odst. 8:
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

ANO / NE

b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO / NE
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
ANO / NE
Nabídka uchazeče splňuje požadavky dle § 71 odst. 8
Nabídková cena uchazeče
Hodnotící komise nabídku vyřadila:

ANO / NE
2 429 543,89 Kč vč. DPH
ANO / NE

Nabídka č.3:
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: Tomáš Kozel
Sídlo: Mistrovice, Mistrovice 208, PSČ 561 64
Právní forma: fyzická osoba podnikající
Identifikační číslo: 72844078
Kontrola úplnosti nabídky uchazeče dle § 71 odst. 8:
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

ANO / NE

b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO / NE
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
ANO / NE
Nabídka uchazeče splňuje požadavky dle § 71 odst. 8
Nabídková cena uchazeče
Hodnotící komise nabídku vyřadila:

ANO / NE
2 236 303,87 Kč vč. DPH
ANO / NE

Nabídka č.4:
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: ERAMONT s.r.o.
Sídlo: Balbínova 1091, Hradec Králové, PSČ 500 03
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 26001381
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Kontrola úplnosti nabídky uchazeče dle § 71 odst. 8:
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

ANO / NE

b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO / NE
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
ANO / NE
Nabídka uchazeče splňuje požadavky dle § 71 odst. 8
Nabídková cena uchazeče
Hodnotící komise nabídku vyřadila:

ANO / NE
2 871 279,91 Kč vč. DPH
ANO / NE

Nabídka č.5:
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: RUDOLF KMOCH spol. s r.o.
Sídlo: U Kamenné vily 513, Pardubice, PSČ 530 03
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 45537585
Kontrola úplnosti nabídky uchazeče dle § 71 odst. 8:
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

ANO / NE

b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO / NE
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
ANO / NE
Nabídka uchazeče splňuje požadavky dle § 71 odst. 8
Nabídková cena uchazeče
Hodnotící komise nabídku vyřadila:

ANO / NE
2 081 916,57 Kč vč. DPH
ANO / NE

Nabídka č.6:
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.
Sídlo: Ostrava, Šalounova 778/18, PSČ 703 03
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25837982
Kontrola úplnosti nabídky uchazeče dle § 71 odst. 8:
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

ANO / NE

b) návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO / NE
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
ANO / NE
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Nabídka uchazeče splňuje požadavky dle § 71 odst. 8
Nabídková cena uchazeče

ANO / NE
2 277 431,95 Kč vč. DPH

Hodnotící komise nabídku vyřadila:

ANO / NE

Hodnotící komise ukončila otevírání obálek s nabídkami v 14:30 hodin.

Celkový počet podaných nabídek:

6

Počet nabídek podaných po uplynutí lhůty pro podání nabídek:

0

Celkový počet otevřených obálek s nabídkami:

6

Celkový počet vyřazených nabídek uchazečů, navržených na vyloučení
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení:

0

Přílohy:
Příloha č. 1 – Listina uchazečů přítomných otevírání obálek s nabídkami

Podpisy členů/náhradních členů komise:

Titul, jméno, příjmení

Odbor a pracovní zařazení

Ing. Stanislav Jelínek

OVZ-obchodní referent

Ing. Eva Hájková

OVZ-referent majetkové správy

Ludvík Rozkovec

OSM-OSNM-investiční referent

Ing. Milan Pešava

OSM-OSNM-investiční referent

Miroslav Plaček

OSM-EO Ústí n.O.-vedoucí oddělení

Podpis

4
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