
 

 

Protokol o jednání hodnotící komise - 2. jednání 
 

1. Základní informace 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice 

Zadavatel: Obec Metylovice 

Sídlem: 73949 Metylovice 495 

IČ: 00535991 

Hodnotící komise (dále jen „komise“) projednávala dne 15.6.2022 na svém druhém jednání výše 
uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
z něhož pořídila tento protokol.   

Jednání komise proběhlo online formou videokonference. Protokol z jednání byl korespondenčně 
odsouhlasen jednotlivými členy hodnotící komise a jedním z nich podepsán. 

2. Složení hodnotící komise: 

Člen komise Účast Náhradník za člena komise Účast 

Ing. Lukáš Halata X Ing. Jaroslav Svolinský  

Ing. Jan Koloničný, Ph.D. X Petr Černoch  

Ing. Miroslav Jílek  X Ing. Jiří Zapletal  

3. Seznam doručených nabídek: 

Č. Účastník Sídlo/Místo podnikání IČ  

1 TRE BAU s.r.o. 
Ostrava - Poruba, U Sportoviště 1165/8, 
PSČ 70800 

29390150 

2 TOKAMA stavební s.r.o. 
Pod Štandlem 1402, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek 
01445961 

3 VDS, spol. s r.o. Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava 45194980 

4 BESTON, spol. s r.o. č.p. 480, 739 51 Dobrá 47667036 

4. Závěry z 1. jednání komise a vypořádání nejasností v nabídce vybraného dodavatele: 

Komise nejprve na svém prvním jednání provedla hodnocení doručených nabídek a konstatovala 

jako vybraného dodavatele účastníka VDS, spol. s r.o. 

Dále komise posoudila nabídku vybraného dodavatele z hlediska splnění zákonných požadavků 
a požadavků zadavatele a konstatovala níže uvedené nejasnosti. Komise účastníka vyzvala k jejich 

vysvětlení/doplnění informací. Účastník VDS, spol. s r.o. doložil své zdůvodnění. Komise se se 
zdůvodněním seznámila a konstatuje následující: 

- V nabídce vybraného dodavatele nebylo podepsáno čestné prohlášení o splnění základní 

způsobilosti. Účastník VDS, spol. s r.o. doložil osobou oprávněnou podepsané čestné 
prohlášení. Komise konstatuje, že vybraný dodavatel splnil tuto část kvalifikace. 

- Z nabídky účastníka nebylo zřejmé, zda splňuje požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci 
– referenční stavební akce. Účastník VDS, spol. s r.o. doložil chybějící referenční list k akci 

„Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ FOKUS NOVÝ JIČÍN“. Dále doložil informaci 
o tom, jaký finanční objem v rámci referenčních akcí činily práce obdobného charakteru. 

Komise konstatuje, že účastník řádně prokázal realizaci min. 4 referenčních akcí, které splňují 

požadavky zadavatele a splnil tuto část kvalifikace. 
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- V nabídce vybraného dodavatele nebyl předložen podepsaný návrh smlouvy (byl předložen 

bez podpisu). Účastník VDS, spol. s r.o. doložil návrh smlouvy podepsaný osobou k tomu 

oprávněnou. Komise konstatuje, že vybraný dodavatel řádně doložil chybějící doklad. 

- V soupisu prací pro silnoproud a hromosvod, který byl v nabídce vybraného dodavatele 

přiložen, není uvedena hodnota položek za množstevní jednotku. Vybraný dodavatel předložil 
opravený soupis prací pro silnoproud a hromosvod (doplněny jednotkové ceny) a také 

opravený celkový soupis prací, přičemž nebyla dotčena celková nabídková cena. Komise 

konstatuje, že soupis prací je nyní řádně oceněn. 

- V nabídce vybraného dodavatele nebylo podepsáno čestné prohlášení dle odst. 12.7. až 12.9 

výzvy k podání nabídek. Účastník VDS, spol. s r.o. doložil osobou oprávněnou podepsané 
čestné prohlášení. Komise konstatuje, že vybraný dodavatel splnil tuto podmínku zadavatele. 

5. Posouzení nabídky vybraného dodavatele 

Komise dále, po doplnění a vysvětlení nabídky, posoudila nabídku vybraného dodavatele z hlediska 

splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách: 

Splnění základní a profesní způsobilosti 

Účastník  Základní způsobilost Výpis z OR 

VDS, spol. s r.o. ano ano 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

Vybraný dodavatel 
Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem splňující zadávací 

podmínky 

VDS, spol. s r.o. ano 

Splnění ostatních požadavků zadavatele I. 

Vybraný dodavatel 
Návrh smlouvy o dílo respektující 

zadávací podmínky 

Oceněný soupis prací respektující 

zadávací podmínky 

VDS, spol. s r.o. ano ano 

Splnění ostatních požadavků zadavatele II. 

Vybraný dodavatel 

Seznam poddodávek 

respektující zadávací 

podmínky 

Předpokládaný 

harmonogram 

postupu prací 

Čestná prohlášení dle 

odst. 12.7. až 12.9 

výzvy k podání nabídek 

VDS, spol. s r.o. ano ano ano 

6. Závěr z jednání hodnotící komise 

Komise konstatuje, že nabídka vybraného dodavatele VDS, spol. s r.o. splnila veškeré požadavky 

zadavatele. Komise konstatuje, že nabídka vybraného dodavatele VDS, spol. s r.o. neobsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

Komise doporučuje zadavateli vybrat k uzavření smlouvy společnost VDS, spol. s r.o., tedy 

účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomický nejvýhodnější a splnila veškeré 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

Za hodnotící komisi v Ostravě dne 15.6.2022 

 

 

 ……………………………………….. 
 Miroslav Jílek 

 člen hodnotící komise 
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