ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK – II. KOLO

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy
Obecního úřadu Prysk
Zadavatel:
Obec Prysk
Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk
00525197
94-3814421/0710
Jan Sviták – starosta obce

Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Členové komise:

Jan Sviták
Pavel Nacházel
Ing. Jiří Cveček

Jednání komise bylo zahájeno dne 10. 10. 2013 v 10:00 hodin.

POSOUZENÍ KVALIFIKACE:

Komise v prvním kole hodnocení posuzovala nabídky 4 uchazečů:
UCHAZEČ č. 1:

Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
IČ: 28745001

UCHAZEČ č. 2:

Izolace Beran s.r.o., Hrbovická 437/64, Ústí nad Labem 400 01,
IČ: 25405683

UCHAZEČ č. 3:

DRV-STAVBY s.r.o., Riegrova 658/79, 405 02 Děčín 2, IČ: 27332799

UCHAZEČ č. 4:

ELGO CZ, s.r.o., Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25479911

Hodnotící komise vyzvala v prvním kole všechny uchazeče k doplnění či vysvětlení
nabídky

Ve 2. kole hodnocení komise konstatuje, že nabídku ř á d n ě d o p l n i l i / v y s v ě t l i l i
tito vyzvaní uchazeči:
 Bardzák s.r.o.
 DRV-STAVBY s.r.o.
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Komise
konstatuje,
že
nabídku
v rozporu
d o p l n i l i / v y s v ě t l i l i tito vyzvaní uchazeči:

se

zadávací

dokumentací

 Izolace Beran s.r.o.
Uchazeč byl vyzván k doplnění a vysvětlení nabídky mimo jiné z důvodu, že
nepředložil technický list prokazující splnění maximálního součinitele
prostupu tepla celé výplně u oken na vytápěné obálce budovy max.
Uw = 0,90 W/m2K (u oken do suterénu a na půdu musí být max.
Uw = 1,7 W/m2K). Dále chybělo doložení splnění součinitele prostupu
tepla vchodových dveří a ocelových vrat max. UD = 1,7 W/m2K.
Uchazeč ve vysvětlení nabídky doložil technický list dřevěného okna EURO IV-68.
Technický list deklaruje nejlepší možný parametr zasklení Ug = 0,90 W/m2K, na
rám okna je použit borovicový eurohranol tl. 78 mm. Tato kombinace rámu a
zasklení nesplňuje požadavek na maximální součinitel prostupu tepla celé výplně
Uw = 0,90 W/m2K.
Pro vstupní dřevěné dveře uchazeč doložil technický list dveří EURO IV-68. Na
technickém listě ale není nikde uvedena hodnota Uw, ani Ug nebo Uf.
Z důvodu nesplnění požadavků, uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci
je uchazeč z dalšího hodnocení vyloučen.
 ELGO CZ, s.r.o.
Uchazeč byl vyzván k doplnění a vysvětlení nabídky mimo jiné z důvodu, že
nepředložil technický list prodyšného expandovaného polystyrenu EPS s max.
faktorem difúzního odporu µ=10, který hodlá použít na zateplení fasády.
Uchazeč ve vysvětlení nabídky doložil technický list polystyrenu EPS STYROTHERM
PLUS 70. Polystyren doložený uchazečem nesplňuje podmínku maximálního
faktoru difúzního odporu µ=10.
Z důvodu nesplnění požadavků, uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci
je uchazeč z dalšího hodnocení vyloučen.
Splnění či nesplnění kvalifikačních požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci je podrobně uvedeno v protokolu o
posouzení kvalifikace, který je přílohou této zprávy.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ KVALIFIKACE PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK:
Komise konstatuje, že splnění kvalifikačních předpokladů prokázali následující nabídky:
ČÍSLO NABÍDKY

OBCHODNÍ FIRMA

1.

Bardzák s.r.o.

3.

DRV-STAVBY s.r.o.

Na základě výše uvedených skutečností do hodnocení nabídek postupují nabídky těchto
uchazečů:
UCHAZEČ č. 1:

Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
IČ: 28745001

UCHAZEČ č. 3:

DRV-STAVBY s.r.o., Riegrova 658/79, 405 02 Děčín 2, IČ: 27332799
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HODNOCENÍ NABÍDEK:
Pro hodnocení nabídek bylo v zadávací dokumentaci stanoveno hodnotící kritérium
nabídková cena.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny.
Číslo
nabídky

Uchazeč

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč vč. DPH

1.

Bardzák s.r.o.

2 125 050

2 571 311

3.

DRV-STAVBY s.r.o.

2 152 264

2 604 239

Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a žádnou z nabídkových cen
neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Všichni uchazeči ocenili všechny požadované práce. V kritériu nabídkové ceny hodnotící
komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích
podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče č. 1, Bardzák s.r.o., Nerudova 107,
407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001.

POŘADÍ NABÍDEK:
Výsledné pořadí je následující:
Pořadí nabídky

Uchazeč

1.

Bardzák s.r.o.

2.

DRV-STAVBY s.r.o.

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem prvním v pořadí, tj.
společností Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001.
Jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 10. 10. 2013 v 11.00 hodin.

Jména a podpisy členů hodnotící komise:
Jméno a příjmení člena komise
Jan Sviták
Pavel Nacházel
Ing. Jiří Cveček
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Podpis člena Komise

