Městys BíléPodolí
BíléPodolí 12 , PSC 28s72
E-mail : bilepodoli@mybox.cz
TeVFAX 327 397 197

IČo 00235997

DoKt MENTACE pnŮgĚnu PoPTÁvKovErro nÍznNÍ
zAK^ZIKAnnlr,Brro ROZSAHU NA stavební práce
,rOprav kostela Sv. Václava - střechaóó
ZADAVÁTEL VEŘBJNE ZLXÁZI(Y

:

(dále: ,,veřejná zak6zka* nebo ,,VZ")

právní forma zadavatele:

Obec

Městys BíléPodolí
Jiří Desenslqý

Adresa sídla zadavatele:
7.adav atele zastup uj e:

IČ zadavatele:
00235997
Druh zadávacího řízení: v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § l8 odst. (5) aíkona č.13712006 Sb., o
veřejných zakánkách, ve znění pozd. předpisů (dále: ,,zákon") -POPTÁVKOVÉ RÍZBNÍ vedené mimo režim

Protokol o vyhodnocení poptávkového íízení
k veřein é zakázce malého roz§ahu

Kontaktní osoba průběhu popávkového

řízení: Jří Desenslcý

Lhůta k podání nabídek:

4.7.2018

íízenikvýše uvedené veřejné zakáace bylo provedena v souladu
s rozpočtem obce pro rok 2016 a usnesením ZO číslo45l20I8 ze dne20.7.2018

I. Poptávkové

II. Poptávkové řízení(poptávka) byto provedeno formou:
-odesláním Výny listinnou formou, osobně
- zveřejněním Výzvy azadávacích podmínek na webu městyse

ilL Dne 22.6.2018 byla rtrva

poptávkového íízenís podklady a zadávacími
podmínkami zaslána poštou popř. osobně vybraným zájemcům s požadovanými

referencemi.
Osloveni byli tito zájemci: název, adresa
l.Nerad Aleš, BíléPodolí Zaříčany
2.Realitní a stavební s.r.o. Brno
3. Hron Luboš, BíléPodolí
4. Střecha §.r.o., Řečany nad Labem 2

Svou nabídku ve stanovené lhůtě předložili oslovení zájemci číslo2 a l .
Svou nabídku ve stanovené lhůtě předložili na základé uveřejnění tito dalšínevyzvaní
zájemci;
Realitní a stavební s.r.o. Brno
Nerad Aleš, BíléPodolí, Zaííěarry

IV. Hodnotící komise převzala doručenó obátlcy s nabídkami uchazečůspolu

se

seznamem doručených nabídek v čase a termínu prvního jednání hodnotící komise, které
započalo dne 16.7. 2018 v l4,O0hodin v budově měs§se BíléPodolí
Členovékomise potvrzují svoji nepodjatost k YZ akuchazečům,
1

Městys BítéPodoH
Bllé Podolí 12 , PSC 28s72
E-mail : bilepodoli@mybox.cz
Tel/FAX 32'7 397 l97

Ičo 00235997

V. Otevírání obálek

§

nabídkami uchazečůa po§oruzení lrvalifikace uchazečůproběhlo

následně za sebou ve výše uvedeném termínu jednrání hodnotící komise za účastitěchto členů
(náhradníků členů)hodnotícíkomise:

člena
1. Jiří Desenský
2. Andrea Slovjaková
3. Libor Vraný

Jméno

přítomen

ano
ano
ano

Otevírání obálek s nabídkami proběhlo neveřejně.
Vpoptávkovém řizení byly otevírány obálky a tedy kposouzení a hodnocení předloženy
nabídky od těchto uchazečůs pořadovými číslydle Seznamu doručených nabídek, dle
pořadí j ej ich podaní zadav ateli:

poř. číslonabídkv

Název uchazeče
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Při otevíráníobálek

s

nabídkami uchazečůnebyly zjištěny žádnénedostatky.

VI. Posouzení nabídekz hlediska jejich obsahu dle požadavkůzadavatele

Hodnotící komise kontrolovala, zda nabídka splnila tyto požadavky na obsah nabídky

uvedené veYýzlě.

závěr komise:
a)

Nabídky splnily požadavky zadavatele na obsahové sestavení nabídky"

YII. Hodnotícíkomisí byly hodnoceny následně tyto nabídky uchazečů:
poř. číslonabídkv
Název uchazeče
Nabídková cena
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Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise dle celkové nejnižšínabídkovéceny
včetně DPH.

YI[. Čbnovéhodnotícíkomise

dospěti k tomuto závěrečném pořadí nabídek uchazečů:

Název uchazeče

I.

n.

ilI.
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Městys BíléPodolí

BfléPodolí12 , PSC 28572
Tel/FAX 321397 l97 E-mail:bilepodoli@mybox.cz
IČo 00235997

Hodnotícíkomise doporučuje zadavateli, aby uchazeč, jehož nabídka se umístila na prvním
místě, byl dále dle pořeby zadavatelevyzvám k uzavření smlouvy.

IX. Ilodnotícíkomise poté §you činnost ukončila v .......... hodin dne .........a

po
podpisu tohoto protokolu členy hodnotící komise spolu s tímto protokolem předá zadavateli
(pověřené osobě zadavatele) veškerou dokumentaci poptavkového řízení k této veřejné
zakirz'ce spolu s nabídkami uchazeěů.

X. .Tento protokol obsahuje .,. stran.
Zapisprotokolu

celóiména

,
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provedl.

Členovéhodnotícíkomise
dne svými podpisy:

//

jméno a podpis
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tímto protokolem souhlasí a na dtkaztoho, tento stwzují téhož

a

podpisy členů/nóhói*a

nodnotící komise:

