PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
ve smyslu § 109 a 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)
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Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2
19030027
Město Třebíč
Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč
00290629
veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
podlimitní

Údaje o přítomných členech komise

Zadavatel pověřil k provedení úkonu otevírání nabídek komisi podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen zákon)
ve složení:
člen komise
Ing. Jana Nevoralová
Ing. Markéta Moláková
Miloš Hrůza

náhradník člena komise
Mgr. Pavel Kraus
Radka Bártová
Vladimír Malý

Všichni přítomní členové (náhradníci členů) komise pro otevírání nabídek podepsali před
zahájením činnosti čestné prohlášení ke střetu zájmů.
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Údaje o místě a datu konání

Otevírání nabídek se uskutečnilo dne 07.10.2019 v sídle zadavatele, Karlovo nám. 104/55,
674 01 Třebíč a bylo zahájeno v 10:05 hodin.
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Záznam o kontrole převzatých nabídek

Komise převzala od zadavatele 3 nabídky, které byly podány v řádné lhůtě stanovené
pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https://zakazky.trebic.cz. Elektronický nástroj E-ZAK byl vytvořen v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a byl certifikován dle
vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických
nástrojů a elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody,
v účinném znění. Datum a čas doručení nabídek je zaznamenán v elektronickém nástroji.
Komise konstatuje, že všechny nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě.
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Seznam podaných nabídek
Pořadové
číslo
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Název uchazeče

IČ

Forma podání
nabídky

1

POZEMSTAV TŘEBÍČ,
spol. s r. o.

18127754

elektronická

2

TOMIreko, s. r. o.

28359216

elektronická

3

VESAS s. r. o.

25595946

elektronická

Datum
a čas
doručení
04.10.2019
15:44:08
07.10.2019
08:05:25
07.10.2019
08:11:50

Záznam o výsledku otevírání nabídek

Komise pro otevírání nabídek otevřela nabídky v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny
v elektronickém nástroji (podle pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje.
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Doručovací adresa:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o.
Hrotovická 191, 674 01 Třebíč
Hrotovická 191, 674 01 Třebíč
112 Společnost s ručením omezeným
18127754
CZ18127754

Forma nabídky
Nabídková cena v Kč vč. DPH
Výsledek kontroly podle § 109 odst. 2 zákona
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
Nabídka je autentická, s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Doručovací adresa:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

elektronická
3.050.528,00
Ano
Ano

2
TOMIreko, s. r. o.
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
112 Společnost s ručením omezeným
28359216
CZ28359216

Forma nabídky
Nabídková cena v Kč vč. DPH
Výsledek kontroly podle § 109 odst. 2 zákona
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
Nabídka je autentická, s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno

elektronická
3.138.930,71
Ano
Ano

2

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Doručovací adresa:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

3
VESAS s. r. o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
112 Společnost s ručením omezeným
25595946
CZ25595946

Forma nabídky
Nabídková cena v Kč vč. DPH
Výsledek kontroly podle § 109 odst. 2 zákona
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
Nabídka je autentická, s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno
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elektronická
3.018.037,75
Ano
Ano

Závěrečná ustanovení

Otevírání nabídek byli přítomni zástupci účastníků zadávacího řízení. Prezenční listina je
přílohou tohoto protokolu. Komise přítomné zástupce účastníků zadávacího řízení vyzvala
k případným připomínkám k průběhu otevírání nabídek, ale žádný z nich tohoto práva
nevyužil.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání nabídek podána
žádná jiná nabídka.
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Přílohy

Nedílnými přílohami tohoto protokolu jsou:
- čestná prohlášení členů komise pro otevírání nabídek,
- prezenční listina zástupců účastníků zadávacího řízení.
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Podpisy přítomných členů (náhradníků) komise

Členové svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Člen komise

Podpis

Náhradník člena komise

Ing. Jana Nevoralová

Mgr. Pavel Kraus

Ing. Markéta Moláková

Radka Bártová

Miloš Hrůza

Vladimír Malý

Podpis
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