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

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

DATUM:

5. 4. 2019

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Restaurování sochy Panny Marie Bolestné
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
PhDr. Vladimír Juračka – 1. místostarosta města Hranice
Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek bylo svoláno na 5. 4. 2019 v 8,00
hodin v kanceláři pana starosty.
Jednání se zúčastnili:
Jiří Kudláček – starosta města Hranic
PhDr. Vladimír Juračka – 1. místostarosta města Hranice
Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
2. Přehled nabídek: Komisi byly předloženy celkem 3 nabídky.
Nabídka č. 1
Obchodní jméno uchazeče
Adresa
IČO
Celková cena (tis.Kč) bez DPH
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska
podmínek soutěže:

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

Pernštejnské náměstí 1
753 37 Hranice

IČ: 00301311

Restaurování kamene Daubner s.r.o.
Hraniční 20/27, 779 00 Olomouc
48394718
399.500,- Kč
459.425,- Kč
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.
Sochaři v.o.s.
Hodolanská 30, 772 00 Olomouc
25391321
329.801,- Kč
379.271,- Kč
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.

Tel.: 581 828 111
Fax: 581 828 650

E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

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

MgA. Václav Polián
Dobrovského 181/18, 779 00 Olomouc
88918629
320.000,- Kč
368.000,- Kč
Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole
úplnosti z hlediska podmínek soutěže a
bude/nebude předána zadavateli
k posouzení a hodnocení.

3. Nabídky budou hodnoceny z hlediska:
-

celková nabídková cena bez DPH

100%

4. Popis způsobu hodnocení nabídek:
Nabídky byly hodnoceny z hlediska
celková nabídková ceny za realizační práce opravy bez DPH

100%

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzala na vědomí skutečnost, že komise pro
otevírání obálek s nabídkami nevyřadila žádnou z nabídek z další účasti v soutěži.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek neshledala v žádné z předložených nabídek
pochybení vůči zákonu nebo obsahovým podmínkám soutěže a všechny 3 předložené nabídky
zařadila do hodnocení nabídek.
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.
Celková cena dle stanoveného hodnotícího kritéria a pořadí hodnocených firem:
Číslo nabídky
Nabídka č. 1
Nabídka č. 2
Nabídka č. 3

celková cena bez DPH
399.500,- Kč
329.801,- Kč
320.000,- Kč

pořadí firmy
3
2
1

Pořadí hodnocení firem
1. MgA. Václav Polián, Dobrovského 18, 779 00 Olomouc
2. Sochaři v.o.s., Hodolanská 30, 772 00 Olomouc
3. Restaurování kamene Daubner s.r.o., Hraniční 20/27, 779 00 Olomouc
Na základě posouzení a hodnocení předložených nabídek komise vybrala na realizaci akce "
Restaurování sochy Panny Marie Bolestné " jako nejvhodnější nabídku firmy

MgA. Václav Polián, Dobrovského 18, 779 00 Olomouc
cena bez DPH 320.000,- Kč
cena s DPH 368.000,- Kč
Členové komise stvrzují svým podpisem správnost a úplnost uvedených údajů.
Zpráva obsahuje celkem 3 strany textu (včetně čestného prohlášení)
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2

Četné prohlášení člena komise
Pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku:

„Restaurování sochy Panny Marie Bolestné“
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 5. 4. 2019
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