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Název projektu: „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard. k. ú. Sokolov“
Identifikační číslo EIS: CZ. 05.4.27/0.0/0.0/15_0]5/0000135

** * **

EVROPSKÁ UNIE

*

*

Evropský fond pro regionální rozvoj

** * **

Operační program Životní prostředí

Protokol o otevírání obálek
Výběrové řízení:
„Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov — zhotovitel dila (2. vyhlášenů“

Název zadavatele:

Město Sokolov

Sídlo zadavatele:

Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov

IČ:

00259586

Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Lhůta pro podání nabídek: 05.12.2016 do 14:00 hodin

1. Komise pro otevírání obálek s nabídkami
Komise pro otevírání obálek zahájila své jednání dne 05.12.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti
v přízemí Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Předmětem jednání bylo
otevírání obálek s nabídkami účastníků a kontrola nabídek. Na otevírání obálek byla umožněna účast
účastníkům, případně jejich oprávněným zástupcům. Pozvánka na jednání komise byla zaslána
zástupci poskytovatele dotace. Zádný ze zástupců účastníků se nedostavil, zástupce poskytovatele
dotace rovněž ne.
Na úvodní zasedání hodnotící komise se dostavili:
].

Renata Oulehlová

2. Hana Špičková
3. lng. Pavel Beran
4.

111g. Alexandr Martinec CSc.

5.

Mgr. Ladislav Simet

6.

Mgr. Vladimír Vlček

7.

Ing. Petr Ontko

Komise se sešla v počtu 7 členů a byla usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, Že členové komisejsou

zadavatelem jmenování i členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a budou tedy ve stejném
složení provádět také posouzení a hodnocení nabídek.
Komise přistoupila k volbě svého předsedy a místopředsedy. Členové komise zvolili jednomyslně
předsedou komise Renata Oulehlová a místopředsedou lng, A1exandr Martinec CSc.
Komise zahájila svou činnost otevřením elektronických nabídek podaných do konce lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 4 nabídky — viz Příloha č. 1 Soupis
podaných nabídek.

Všichni členové komise byli obeznámeni se soupisem podaných nabídek dle přehledu v systému

EZAK a poučení otom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise, je tento
člen povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit.

.

Protože žádný z členů hodnotící komise neoznámil, že mu vznikl důvod k _podjatosti, podepsali všichni

l

přítomní členové komise čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. Cestné prohlášení členů
komise pro otevírání obálek & posouzení a hodnocení nabídek je Přílohou č. 2 tohoto protokolu.
Prezenční listina účastníků otevírání obálek je Přílohou č. 3 tohoto protokolu.

2.

Seznam podaných nabídek

E PĚté elektmnídré nabídky [ žádosti o účast

_

* Přijaté elektronické nabídky
.

Pořadové číslo

Název účastníka

IČO

_

1

KHL—EKO, a.s.

26160277 doručené neposouzená 05.12.2016 09:35:22

:

=

Stav

Posouzení

Datum doručení

Akce

Dj2

2

GREEN PROJECT s.r.o.

27195783 doručené neposouzená

05.12.2016 09:40:59

0/2

:

3

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

26258692 doručené neposouzená 05.12.2015 12:10:25

0/2

'

4

PE—REZA, spol. s- r.o.

27994741 doručené neposouzená

0/2

\

05.12.2016 13:18:06

Po uplynutí termínu pro podání nabídek nebyla zadavateli podána žádnájiná nabídka a žádná z
předložených nabídek nebyla účastníkem stažena.

3. Otevírání obálek v elektronické podobě
Následně komise provedla kontrolu elektronicky doručených nabídek, a to V pořadí vjakém byly
zadavateli doručeny:
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Obchodní firma
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Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov

: '; g

% == ><)

KHL — EKO a.s.

„
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě.

2Š &.=

Nabídka je autentická.

5 ZŠ
M =

i
S datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jej ím otevřením
manipulováno.

ANO
'

Nabídka účastníka s pořadovým č. 1 splňuje požadavky pro otevírání obálek.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
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GREEN PROJECT s.r.o.

& lnazev/Jmeno
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Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

%%B

„
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě.

aÉ .=,&

Nabídka je autentická.
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M Ě

S datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.

ANO

Nabídka účastníka s pořadovým č. 2 splňuje požadavky pro otevírání obálek.

Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
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ZÁBOJNÍK — contractors, s.r.o.

.

tě a.: “Š
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Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

:

v
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Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě.
s
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Nabídka je autentická.
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S datovou zprávou obsahujici nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.

ANO

Nabídka účastníka s pořadovým č. 3 splňuje požadavky pro otevírání obálek.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
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PE-REZA, spol. s r.o.
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Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě.
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Nabídka je autentická.
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S datovou zprávou obsahující nabidku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.
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Nabídka účastníka s pořadovým č. 4 splňuje požadavky pro otevírání obálek.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.

Komise konstatovala, že všechny nabídky splnily požadavky zadavatele.

4. Ostatní informace o otevírání obálek
Komise pro otevírání obálek ukončila svéjcdnáni dne 05.12.2016 v 15:08 hodin.
O otevírání obálek byl sepsán tento protokol.

5. Přílohy protokolu o otevírání obálek s nabídkami
Příloha č. 1 — Soupis podaných nabidek

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o nepodjatostí a mlčenlivosti
Příloha č. 3 — Prezenční listina účastníků otevírání obálek

6. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Níže podepsaní členové hodnotící komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou
pravdivé, a Že s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

_
.
Jméno a příjmení clena
hodnotící komise

Obchodní
fiI'maíllaZEWÍlII:?lůIIOŽPl'ljčllenl
“335133999 vue! “13.19 Clen
hodnotící komise
., , . .,.
v pracovnepravmm c:

Datum
podpisu
,
zpravy

obdobném vztahu
Renata Oulehlová

I' místostarostka, MBSIO
Sokolov

Plana Špičková

MHWrozvoje
řřadřaíllo“
Odbor
mesta

Ing. Pavel Beran

OSVČ

mg" mailing; Ma'l'm

05.12.2016

05.12.2016 |
05.12.2016

.

|

.

Zastupitel _ Město Sokolov

05.12.2016 |

.

Mgr. Ladislav Simet

McŠtSRP'
“Eid 50mm: 95%“
pravni a zivnostensky urad

05.12.2016

Mgr. Vladimír Vlček

mmm! 3- &=
"““" " M3510
Sokolov

05.12.2016

Ing. Petr Ontko

OSVQdokumentace
“to" projektil“

05.12.2010

_,

Zapsala: Mgr. Jana Zdvořáková

Tajemnící komise:
lng. Sandra Linhová, referent oddělení dotací a veřejných zakázek na ORM
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Mgr. Jana Zdvořáková, referent oddělení dotací a veřejných zakázek na 0

_

Bc. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek na 0

"'“

V Sokolově dne 05.12.2016
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Název projektu: „Regenerace lesoparku pod razhlednou Hard, k. 11. Sokolov "

ldenthační číslo EIS: CZ. 05. 4.2 7/0. 0/0. 0/15_015/0000135
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EVROPSKÁ UNIE

*
:
** * *

Evropský fond pro regionální rozvoj
Operačnl program Životní prostředí

Soupis podaných nabídek (dle EZAK)
(Příloha č. 1 Protokolu o otevírání obálek s nabídkami)

Výběrové řízení:
„Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. 11. Sokolov — zhotovitel díla (2. vyhlášeni)“

Název zadavatele:

Město Sokolov

Sídlo zadavatele:

Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov

IČ:

00259586

Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek
1

a

1

Lhota pro podání nabídek: 05.12.2016 do 14:00 hodin

_
'

Pňjatě elektronické nabídky
Pořadové číslo

Název účastníka

IČO

Stav

Poeouzmí

Datum doručení

Akce

1

KHL-EKO, a.s.

26160277 domčená neposouzená

05.12.2016 09:35:22

OIZ

2

GREEN PRDJECI' s.r.o.

27195783 doručené neposouzená 05.12.2016 09:40:59

0,1'2

3

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

26250692 doručené neposouzená 05.12.2016 12:10:25

012

4

PE-REZA, spol. s r.o.

27994741 doručené neposouzená

05.12.2016 13:18:06

0112

'

'
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Názevprojekm: „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ll. Sokolov "

Idenrrfíkační číslo EIS: CZ 05.4.22/0010. 0/l5_015/000ťll 35
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EVROPSKÁ UNIE

*

Evropský fond pro regionální rozvoj

** „ **

Operační program ZNotní prostředí

Cestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
(Příloha č. 2 Protokolu o otevírání obálek s nabídkami)

Výběrové řízení:
„Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hartl, k. 6. Sokolov — zhotovitel díla (2. vyhlášení)“

Název zadavatele:

Město Sokolov

Sídlo zadavatele:

Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov

IČ:

00259586

Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

Bc. Jan Picka, starosta

'

.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle Zákona 6. 13412016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek

Prohlašuji, že jsem se ncpodílella na zpracování žádné nabídky podané do zadávacího řízení,
ve kterém je zadáváno výše uvedená veřejná zakázka. Prohlašuji, že nemám osobní zájem na zadání
výše uvedené veřejné zakázky, ani mne &: účastníky, kteří podali v této veřejné zakázce nabidku,
nespojuje osobni, pracovní či jiný obdobný poměr.
Jsem si včdomfa, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášeni bude posuzováno jako

přestupek, případně trestný čin. Vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu činnosti hodnotící komise,
jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli.
Dále se zavazuji zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichžjsem se dozvědělfa v souvislosti se
svou účastí v komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Souhlasím s účastí na otevírání obálek & posouzení a hodnocení nabídek účastníků 0 výše uvedenou
zakázku.

V Sokolově, dne 05.12.2016

___—__
Ing. Alexandr Martinec CSc.

_

Mgr. Ladislav Simet

_

Mgr. Vladimír Vlček

.
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Tajemník

,

HK

Jmeno

_

Podpis
,

Ing. Sandra Linhová
Mgr. Jana Zdvořáková

'

„f/

Bc. Kateřina Klepáčková

.
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V Sokolově dne 05.12.2016

|
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Název projektu: .. Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard. k. rl. Sokolov"

Identifikační číslo EIS: CZ. 05. 4.27/00/0. Or'15_0f5/0000l35
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EVROPSKÁ UNIE

** * *,
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*

Evropský fond pro regionální rozvoj

** * **

Operační program Životní prostředí

——___—_—____—_

Prezenční listina účastníků otevírání obálek ze dne 05.12.2016
(zástupci zadavatele, členové komise, zástupci účastníků, kteří podali nabídku, zastupce poskytovatele
_

dotace),
(Příloha č. 3 Protokolu o otevírání obálek s nabídkami)

Výběrové řízení:
„Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. 11. Sokolov — zhotovitel dila (2. vyhlášení)“
Název zadavatele:

Město Sokolov

Sídlo zadavatele:

Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov

IČ:

00259586

Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle Zákona č. 1343016 Sb., o zadávání

|

veřejných zakázek
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V Sokolově dne 05.12.2016
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