MĚSTO HRANICE
ODBOR ROZVOJE MĚSTA
VYŘIZUJE
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

BARBORA KAŠTOVKÁ
581 828 113
581 828 650
barbora.kastovská@mesto-hranice.cz

DATUM:

1. 2. 2019

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Oprava kaple Blahoslavení Panny Marie ve
Valšovicích
Město Hranice
Směrnice QS 74-01

Zakázka
Zadavatel
Způsob zadání

1. Údaje o složení komise:
Rozhodnutím starosty města byla stanovena komise pro posouzení a hodnocení nabídek
dle Směrnice QS 74-01 ve složení:
Členové komise
Jiří Kudláček – starosta města Hranic
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík – tajemník Městského úřadu Hranice
Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek bylo svoláno na 1. 2. 2019 v 8,30
hodin v kanceláři pana starosty.
Jednání se zúčastnili:
Jiří Kudláček – starosta města Hranic
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík – tajemník Městského úřadu Hranice
Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
2. Přehled nabídek: Komisi byly předloženy celkem 4 nabídky.
Nabídka č. 1
Obchodní jméno uchazeče
Adresa
IČO
Celková cena (tis.Kč) bez DPH
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH
Doba provádění zakázky v kalendářních
dnech
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska
podmínek soutěže:

SATIM CZ s.r.o.
2. května 1634, 763 61 Napajedla
29199433
206.605,- Kč
249.993,- Kč
26
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.

Výpočet :
Nabídka byla vyřazena, výpočet nebyl proveden.

Pernštejnské náměstí 1
753 37 Hranice

IČ: 00301311

Tel.: 581 828 111
Fax: 581 828 650

E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Nabídka č. 2
Obchodní jméno uchazeče
Adresa
IČO
Celková cena (tis.Kč) bez DPH
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH
Doba provádění zakázky v kalendářních
dnech
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska
podmínek soutěže:

Stavby – Baller s.r.o.
Spálov 30, 742 37 Spálov
29396841
209.579,- Kč
253.591,- Kč
116
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.

Výpočet :
a) 201.466
209.579 = 0,961 x 90 = 86,49 bodů
b) 26
116 = 0,224 x 10
Celkem:

= 2,24 bodů

86,49 + 2,24 = 88,73 bodů

Nabídka č. 3
Obchodní jméno uchazeče
Adresa
IČO
Celková cena (tis.Kč) bez DPH
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH
Doba provádění zakázky v kalendářních
dnech
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska
podmínek soutěže:

PKD Projekt spol. s.r.o.
Nádražní 878, 753 01 Hranice
03889530
209.897,- Kč
253.976,- Kč
84
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.

Výpočet :
a) 201.466
209.897= 0,960 x 90 = 86,40 bodů
b) 26
84 = 0,310 x 10
Celkem:

= 3,10 bodů

86,40 + 3,10 = 89,50 bodů
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Nabídka č. 4
Obchodní jméno uchazeče
Adresa
IČO
Celková cena (tis.Kč) bez DPH
Celková cena (tis.Kč) včetě DPH
Doba provádění zakázky v kalendářních
dnech
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska
podmínek soutěže:

Stelm s.r.o.
Teplická 625/48, 753 01 Hranice
61975311
201.466,- Kč
243.774,- Kč
60
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.

Výpočet :
a) 201.466
201.466 = 1 x 90

= 90 bodů

a) 26
60 = 0,433 x 10

= 4,33 bodů

Celkem:

90 + 4,33 = 94,33 bodů

3. Nabídky budou hodnoceny z hlediska:
a) celková nabídková cena bez DPH
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky
x 90 = počet bodů
b) Doba provádění stavebních prací v kalendářních dnech
nejnižší doba provádění
doba provádění dané nabídky
x 10 = počet bodů

90%

10%

Výpočet :
b) 201.466
201.466 = 1 x 90
c) 60
60 = 1 x 10
Celkem:

= 90 bodů

= 10 bodů

90 + 10 = 100 bodů

4. Popis způsobu hodnocení nabídek:
Nabídky byly hodnoceny z hlediska
a) celková nabídková ceny za realizační práce opravy bez DPH
b) doba provádění stavebních prací

90%
10%

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 1. 2. 2019 se seznámila s nabídkami a
shledala, že nabídka č. 1 nepředložila podrobný harmonogram, který byl podmíněn v bodě 8
písm. i) výzvy k podání nabídky. Dále po předložení posudku délky realizace stavebních prací
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architektem Ing. arch. Pavlem Pazdziorou, zpracovatel PD „Obnova kaple Blahoslavené Panny
Marie ve Valšovicích“, se komise shodla na vyzvání společnosti SATIM CZ s.r.o. (nabídka č. 1),
aby společnost SATIM CZ s.r.o. podložila svou lhůtu realizace stavebních prací podrobným
harmonogramem a technickými listy použitých materiálů pro ověření dodržení technologického
postupu daného výrobce do 5. 2. 2019 do 10:00 hodin.
Dle posouzení autora PD „Obnova kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích“ Ing. arch.
Pavla Pazdziory je postup při aplikaci sanačních omítkových systémů následovný:
1. Příprava podkladu (odstranění omítky, výškrab spár, oprava zdiva maltou, důkladné
očištění) – 1 den + zrání 1 mm za 1 den (odhad 5 dnů)
2. Sanační postřik (50-70 % zdiva se pokryje, max. tloušťka 5 mm) – 1-3 dny
3. Podkladní sanační omítka (min. tloušťka 10 mm) – po 14 dnech se nanáší jádrová
sanační
4. Jádrová sanační omítka (min. tloušťka 15 mm) – zrání 1 mm za 1 den
5. Štuková sanační omítka (tloušťka 2,5 mm) – 2,5 dne
6. Silikátový fasádní nátěr – se provádí až po vyzrání omítky, tedy až po 39,5 dnech
Kratší doba realizace než 40 dnů znamená nedodržení technologického postupu daného
výrobcem sanačních systémů. Celé zdůvodnění Ing. arch. Pavla Pazdziory viz příloha č. 1.
Dle technických listů běžně dostupných omítkovin HASIT je postup při aplikaci sanačních
omítkových systémů následovný:
1. Příprava podkladu – 1 den
2. Sanační nástřik HASIT 205 SANIER – max. 3 dny
3. Podkladní sanační omítka (min. tloušťka 10 mm) HASIT 209 SANIER - zrání 1 mm za 1
den
4. Jádrová sanační omítka HASIT 210 SANIER (tloušťka 15 mm) – zrání 1 mm za 1 den
5. Štuková sanační omítka (tloušťka 2,5 mm) HASIT 212 Feinputz – 3 dny
6. Silikátový fasádní nátěr – se provádí až po vyzrání omítky, tedy až po 32 dnech
Kratší doba realizace než 32 dnů by znamenalo nedodržení technologického postupu daného
výrobcem sanačních omítkovin. Doloženo technickými listy společnosti HASIT viz příloha č. 2
Dle technických listů běžně dostupných omítkovin Weber je postup při aplikaci sanačních
omítkových systémů následovný:
1. Příprava podkladu – 1 den
2. Sanační nástřik Weber.san podhoz – zrání min. 1 den
3. Podkladní sanační omítka Weber.san vyrovnávací WTA(min. tloušťka 10 mm) - zrání 1
mm za 1 den
4. Jádrová sanační omítka Weber.san MONO (tloušťka 15 mm) – zrání 1 mm za 1 den
5. Štuková sanační omítka (tloušťka 2,5 mm) HASIT 212 Feinputz – 1 den
6. Silikátový fasádní nátěr – se provádí až po vyzrání omítky, tedy až po 28 dnech
Kratší doba realizace než 28 dnů by znamenalo nedodržení technologického postupu daného
výrobcem sanačních omítkovin. Doloženo technickými listy společnosti Weber viz příloha č. 3
Dne 5. 2. 2019 společnost SATIM CZ s.r.o. zaslala oznámení, že nevidí důvod k předložení
vyžádaných dokumentů a že neměla dostatečný časový prostor k doložení vyžádaných
dokumentů.
Na základě výše vyjmenovaných skutečností a díky nedoložení vyžádané dokumentace byla
nabídka č. 1 (společnost SATIM CZ s.r.o.) vyřazena z posuzování.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek neshledala ve zbývajících předložených
nabídkách pochybení vůči zákonu nebo obsahovým podmínkám soutěže a tyto předložené
nabídky zařadila do hodnocení.
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Součet bodů dle stanoveného hodnotícího kritéria a pořadí hodnocených firem :
Číslo nabídky
Nabídka č. 1
Nabídka č. 2
Nabídka č. 3
Nabídka č. 4

celkový počet bodů

pořadí firmy
vyřazena
3
2
1

88,73
89,50
94,33

Pořadí hodnocení firem
1. Stelm s.r.o., IČ 61975311, Teplická 625/48, 753 01 Hranice
2. PKD Projekt spol. s.r.o., IČ 03889530, Nádražní 878, 753 01 Hranice
3. Stavby – Baller s.r.o., IČ 29396841, Spálov 30, 742 37 Spálov
Na základě posouzení a hodnocení předložených nabídek komise vybrala na realizaci akce "
Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích" jako nejvhodnější nabídku firmy

Stelm s.r.o., IČ 61975311, Teplická 625/48, 753 01 Hranice
Členové komise stvrzují svým podpisem správnost a úplnost uvedených údajů.
Zpráva obsahuje celkem 6 stran textu (včetně čestného prohlášení)
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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Čestné prohlášení člena komise
Pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku:

„Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích“
Jako člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných do výše uvedené soutěže
činím toto
čestné prohlášení.
Prohlašuji na svou čest, že
-

jsem se nepodílel na zpracování žádné z podaných nabídek
nemám osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky
s žádným z uchazečů mě nespojuje osobní, pracovní ani jiný obdobný poměr.

…………………………………………………………………………………………………….
I
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom
všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů. Současně prohlašuji, že pokud
v průběhu jednání komise nastanou změny týkajících se uvedeného prohlášení, neprodleně to
oznámením zadavateli.

Dále jsem si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se dozvím
v souvislosti s výkonem funkce člena komise.
V Hranicích dne 7. 2. 2019
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