Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
a protokol o jednání hodnoticí komise
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „zákon“) v otevřené výzvě

„Domácí kompostéry pro občany Obce Studnice“
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel Obec Studnice, se sídlem Studnice 1, 549 48 Studnice, IČO 00273082 (dále jen „zadavatel“) pověřil
níže uvedenou hodnoticí komise v souladu s ust. § 119 a souvisejících zákona o vyhotovení následující zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí je i posouzení splnění podmínek účasti u nabídky, která byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější, jakož i protokol o jednání hodnoticí komise v uvedené věci.

1. Složení hodnotící komise:
Ing. Pavel Řídký
Aleš Jirouschek
Mgr. Kristýna Kubínová
Pozn.: pokud je názor, resp. závěr členů hodnoticí komise společný, je v textu uvedeno sousloví „všichni členové
hodnoticí komise“ nebo „hodnoticí komise“.
Všichni členové hodnoticí komise svým podpisem této listiny čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k
níže uvedeným dodavatelům ani veřejné zakázce v souladu s ust. § 44 zákona, tj. zejména nemají v
předmětném zadávacím řízení zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch zadavatele.

2. Postup hodnotící komise při hodnocení a posouzení nabídek
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídku dvou (2) účastníků zadávacího řízení, a to (v pořadí dle
data a času podání nabídky):
Pořadové číslo
dle času podání
nabídky

Identifikace účastníka

1.

SDO Technika s.r.o., sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO 29446619

2.

ELKOPLAST CZ, s.r.o., sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942

Nabídky byly v souladu s ust. § 109 písm. 1 zákona zpřístupněny členům hodnotící komise, kteří zaznamenali
údaje uvedené v účastníky vyplněném čl. III závazného návrhu kupní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“) nabídky
a údajem vyplněním v systému eZak, odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, kterými byla
stanovena celková nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise zaznamenala, že se u všech nabídek údaje mezi
jednotlivými dokumenty neliší.

a)

Hodnocení nabídek

Hodnotící komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona přistoupila nejprve k hodnocení nabídek před posouzením
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Hodnoticí komise v souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídek a
zadávacích podmínek posuzovala nabídky dle ust. § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti –
celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Celkové pořadí nabídek po provedeném hodnocení nabídek včetně uvedení nabídkových cen je následující:
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Výsledné pořadí
po hodnocení
nabídek

Identifikace uchazeče

Celková nabídková
cena v KČ bez DPH

1.

ELKOPLAST CZ, s.r.o., sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČO 25347942

1 082 400,-

2.

SDO Technika s.r.o., sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČO 29446619

1 097 800,-

b) Posouzení nabídky a kvalifikace
Hodnotící komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona provádí dále pouze posouzení nabídky účastníka
ELKOPLAST CZ, s.r.o., sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942 (dále také jen „ELKOPLAST“), neboť
jeho nabídka se po provedeném hodnocení umístila jako první v pořadí.
Hodnotící komise posuzovala, zda nabídka vyhovuje podmínkám vymezeným v zadávací dokumentaci včetně
podmínek technických, a dále podmínkám zákona.

i.

Posouzení splnění požadovaných technických parametrů

Komise přistoupila k posouzení splnění požadovaných technických parametrů poptávaného kompostéru.
Účastník ELKOPLAST v rámci nabídky doložil technický popis nabízeného kompostéru KOMP 1400 a prohlášení o
shodě. Komise konstatovala, že nabídka účastníka splňuje požadavky zadavatele.
ii.

Posouzení kvalifikace

Zadavatel požadoval prokázání splnění základní způsobilosti dle čl. 3.1 Výzvy k podání nabídek a zadávacích
podmínek:
Výsledek posouzení základní způsobilosti a způsobu jejího prokazování:
ANO, ČP kopie
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
odst. 1 písm. a) zákona
kopie
ANO, ČP kopie
potvrzení příslušného finančního úřadu dle ust. § 74 odst.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
1 písm. b) zákona
kopie
ANO, ČP kopie
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona
kopie
ANO, ČP kopie
písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
odst. 1 písm. c) zákona
kopie
ANO, ČP kopie
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona
kopie
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výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením ANO, ČP kopie
písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
kopie
písm. e) zákona
Zadavatel dále požadoval splnění profesní způsobilosti dle čl. 3.2. Výzvy k podání nabídek a zadávacích
podmínek:
Výsledek posouzení profesní způsobilosti a způsobu jejího prokazování:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence ANO, prostá kopie
vyžaduje dle ust. § 77 odst. 1 zákona

Zadavatel dále požadoval splnění technické kvalifikace dle čl. 3.3. Výzvy k podání nabídek a zadávacích
podmínek:
Výsledek posouzení technické kvalifikace a způsobu jejího prokazování:
ANO, prostá kopie
•
Seznam významných dodávek za poslední 3 roky od
zahájení veřejné zakázky a to v rozsahu alespoň 2 dodávek
obdobného charakteru, tj. dodávka kompostérů •
v hodnotě alespoň 700.000,- Kč bez DPH.

iii.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko,
realizace
5/2019, objem zakázky 3,1 mil. Kč
Dobrovolný svazek obcí Technické služby
Malá Haná, realizace 3/2020, objem zakázky
5,98 mil. Kč

Posouzení zákonných podmínek

Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka SKJ splňuje požadavky kladené na ni ust. § 107 odst. 3 a 4
zákona.
4.

Celkový výsledek posouzení a hodnocení nabídek

Hodnoticí komise konstatuje, že účastník ELKOPLAST CZ, s.r.o., sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO
25347942, jehož nabídka se umístila v hodnocení nabídek na prvním místě a který splnil veškeré požadavky dle
zákona a zadávacích podmínek, nabídl zadavatele nabídkovou cenou ve výši 1 082 400,- Kč bez DPH (slovy jeden
milión osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých). Hodnoticí komise doporučuje zadavateli výběr účastníka SKJ
jako dodavatele veřejné zakázky.
5.

Způsob jednání hodnoticí komise

Hodnoticí komise jednala distančně za užití metod dálkové komunikace (interaktivní telekonference a cloudové
úložiště) a to v rozmezí od 8.3.2021 – 10.3.2021.
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Podpisy členů hodnoticí komise:

_________________________________
Ing. Pavel Řídký

_________________________________
Aleš Jirouschek

_________________________________
Mgr. Kristýna Kubínová

Za správnost:

………………………………….
Ing. David Frolík
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