ZÁPIS O 2.HODNOCENÍ NABÍDEK DLE § 119
pro zakázku zadávanou dle zákona 134/2016 Sb.
V NADLIMITNÍM REŽIMU

SANACE AREÁLU EXATHERM, ŽELEZNÝ BROD

EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ F2017-021782
ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f2e83231-1f6d-44b1b533-c0cc0170661e

Zadavatel
Město Železný Brod
Náměstí 3. května 1,
Železný Brod
468 22
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1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna ve VVZ)

F2017-021782

Název zakázky

SANACE AREÁLU EXATHERM, ŽELEZNÝ BROD

Registrační číslo
projektu/žádosti

CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002493

Název zadavatele

Město Železný Brod

Sídlo zadavatele

Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00262633 / CZ00262633

Profil zadavatele

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f2e83231-1f6d44b1-b533-c0cc0170661e

Lhůta pro podávání nabídek

20.9.2017, 10:00

2. Termín zasedání komise k hodnocení nabídek
Komise se sešla ke svému druhému zasedání ve shodném složení dne 27.9.2017.

3. Hodnocení nabídek
Na základě předchozí kontroly a výzvy k vysvětlení nabídky společnosti AQUATEST a.s. zadavatel obdržel
od společnosti AQUATEST ve stanovené lhůtě jeho stanovisko.
K požadavku na objasnění č.1 „Při kontrole předložené nabídky a jejího souladu se zadávací dokumentací
nebylo komisí pro posouzení nabídek v nabídce nalezeno splnění oddílu 7.04 TECHNICKÁ KVALIFIKACE,
konkrétně skládky, kde budou umístěny či likvidovány kontaminované odpady“ účastník sdělil, že uložení
likvidaci odpadu bude zajištovat společnost CELIO a.s. a k tomu přiložil i dokumenty poddodavatele CELIO.
Komise toto vysvětlení a s tím související doplnění akceptovala.
K požadavku na objasnění č.2 „Při porovnání Vaší nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě zakázky i
dalších podaných nabídek, došla komise pro posouzení nabídek k závěru, že naplňuje znaky mimořádně
nízké nabídkové ceny dle § 113 ZZVZ“ účastník sdělil, že při stanovení postupoval interním způsobem dle
individuální kalkulaci. Na tomto základu komise provedla podrobný rozbor cen v celé nabídce v porovnání
s dalšími nabídkami a stanovila průměrné ceny za nabídnuté plnění. Z tohoto rozboru vyplynulo, že v řadě
případů jsou ceny účastníka AQUATEST výrazně nižší než ceny průměrné. Na tomto základu se komise
rozhodla u všech položek, které mají nižší hodnotu, než 60% průměrné ceny všech nabídek, vyžádat
podrobný rozbor nabídnuté ceny.
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K požadavku na objasnění č.3 „Při kontrole předložené nabídky a jejího souladu se zadávací dokumentací
nebylo komisí pro posouzení nabídek v nabídce shledáno jako dostatečné prokázání splnění požadavku na
min. 3 roky praxe osoby zajišťující BOZP“ účastník sdělil, že z předložených dokumentů je zřejmá praxe
osoby zajišťující BOZP a navíc pro potvrzení uvedeného doložil čestné prohlášení p. Kříže (osoba zajišťující
BOZP) o požadované praxi. Komise toto akceptovala.
K požadavku na doplnění č.1 „Žádáme Vás o zaslání bližších informací o způsobu zajištění realizace
demoličních prací a odvozu materiálu na skládku. Určete prosím podrobně typ strojů a vozidel, které budou
tuto činnost zajišťovat“ účastník doložil seznam nástrojů a pomůcek (vozidla a bagry), které bude mít
k dispozici při realizaci zakázky. Komise toto akceptovala.

4. Výsledek hodnocení
Jak již je uvedeno v předchozím bodu, komise nadále považuje cenu jako mimořádně nízkou a požaduje u
všech položek, které mají nižší hodnotu, než 60% průměrné ceny všech nabídek, vyžádat o doložení
kalkulací resp. jiného způsobu, jak byly ceny stanoveny. Týká se to všech vyznačených položek (červeně)
v souboru porovnání cen, který řeší objekty 1-3. Rovněž prosím i o doložení kalkulací resp. jiného způsobu,
jak byly ceny stanoveny u položky 1 a 2. v objektu 4 (Odstranění jímky – demolice stěn a dna jímky,
odstranění odpadů (naložení, doprava, odstranění odpadu - vody, kalu, kanal. Potrubí) cca (5,4m3).
Všechny uvedené nejasnosti či pochybnosti požaduje komise od účastníka vysvětlit a to ve lhůtě:
do 4.10.2017, 10:00 hod
Po obdržení vysvětlení od společnosti AQUATEST a.s. se sejde komise k dalšímu zasedání

5. Poznámky komise a potvrzení souhlasu se zápisem1

Zasedání hodnotící komise pro hodnocení nabídek bylo ukončeno v 17:15.

1Uveďte

případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele (např. menšinové stanovisko člena/členů komise
k průběhu zadávacího řízení).
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6. Odsouhlasení zápisu jednotlivými členy komise

Jméno a příjmení

předseda komise

Mgr. Martin Řehák

člen komise

Miloš Pala

člen komise

Ing. Karel Richter

člen komise

Ludmila Neugebauerová

člen komise

Pavel Vích

Podpis

7. Předání zápisu zadavateli, výběr dodavatele a další informace zadavatele o průběhu zadávacího
řízení
Zápis byl předán zadavateli dne 2.10.2017

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele,
Jméno, Příjmení
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