ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Spisová
značka:

CN/124/CN/19

E-ZAK:

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7444.
html

ZADAVATEL:

Číslo
4996/19/CN
jednací:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz
VVZ
/Form102/Display/142947

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora
Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Klatovská třída 1615/109, 30100 Plzeň
69457425

SÍDLO:
IČO:
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Ing. Rostislav Študent, ředitel
ZADAVATELE:
POVĚŘENÁ OSOBA
Bc. Radoslav Klement
ZADAVATELE:
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_104.html
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona a dle Pravidel pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020
Veřejná zakázka je financována z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, prioritní
osa 5 – Energetické úspory – identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009279

Nabídky na veřejnou zakázku Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň byly otevřeny dne
11. 12. 2019 bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena do 09:00 hod. v
sídle administrátora veřejné zakázky:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČ: 72046635

1.

Seznam pověřených osob:

Zadavatel pověřil oprávněné osoby otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek. Úkony pověřených
osob jsou považovány v souladu s § 42 odst. 1 zákona za úkony zadavatele.
Níže uvedené osoby čestně prohlásily, že nejsou ve střetu zájmů a budou zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Toto stvrdily svým
podpisem Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
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Zadavatel pověřil otevíráním a hodnocením nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku
a k úkonům souvisejícím s otevíráním nabídek tyto osoby:
1Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, p. o. – administrátor VZ

2Ing. Štěpánka Hamatová

Centrální nákup, p. o. – odborný referent

Tyto pověřené osoby provedly otevírání nabídek a následně hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií
uvedených v čl. 10 Zadávací dokumentace v souladu s § 114 zák. 134/2016 Sb.
Posouzením nabídek a úkony s tím související zadavatel pověřil tyto osoby:
1

Ing. Vlastimil Brada

Zástupce školy, technický dozor stavebníka

2Ing. Bc. Radoslav Klement

Zástupce školy, správce budov
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Zástupce OIM KÚ PK

2.

Ing. Roman Dohnal

Další zúčastněné osoby na jednání

Jednání komise se nezúčastnily žádné další přizvané osoby.

3.

Nabídky

Nabídky bylo možné doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E- ZAK. Zadavatel obdržel celkem tři (3) nabídky, před uplynutím lhůty pro podání nabídek nebylo
s nabídkami manipulováno.
Všichni účastníci zadávacího řízení složili jistotu za splnění zadávacích podmínek v souladu s čl. 14 zadávací
dokumentace.
Žádný z účastníků zadávacího řízení, který podal nabídku, nebyl současně poddodavatelem, kterým by jiný
účastník zadávacího řízení splňoval část profesní způsobilosti či technické kvalifikace.
Seznam hodnocených nabídek:
č. nabídky

datum

E1

Nabídka E1 byla v elektronickém nástroji zneplatněna před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
10. 12. 2019
14:14:11
11. 12. 2019
07:49:32
11. 12. 2019
08:24:04

E2
E3
E4

5.1

čas doručení

Hodnocení nabídek

Kritéria hodnocení:
Veřejná zakázka je hodnocena v souladu s § 114 zákona podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícími kritérii
bylo kritérium A s váhou 70% = nabídková cena a hodnotící kritérium B s váhou 30% = cena pozáručního
servisu na kompletní technologie větrání s rekuperací vč. řídicího systému po dobu 60 měsíců po uplynutí
záruční lhůty na dílo v souladu se servisní smlouvou.
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Výpočet hodnoty kritéria A:
𝐾𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 𝐴 =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦
∗ 70
𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

Výpočet hodnoty kritéria B:
𝐾𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 𝐵 =

5.2

𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑧á𝑟𝑢č𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑢
∗ 30
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑧á𝑟𝑢č𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑢

Výsledek hodnocení:

Pověřené osoby seřadily nabídky podle výpočtu hodnotících kritérií.
dodavatel

E2

Hodnotící
kritérium A
Nabídková cena na
dílo v Kč bez DPH

135.972.337,93

Body za
kritérium A

54,743

Hodnotící
kritérium B
Cena
pozáručního
servisu v Kč
bez DPH

1,-

Body za
kritérium B

Body
celkem

pořadí

30

84,743
3

E3

134.592.539,00

55,305

1,-

30

85,305
2

E4

106.336.924,38

70

1,-

30

100
1

Po provedení hodnocení pověřené osoby přistoupily v souladu s § 39 odst. 4 zák. 134/2016 Sb.
k posouzení nabídek, které v současné době probíhá.
Zprávu zpracoval administrátor veřejné zakázky v souladu s § 119 odst. 2 zákona.
V Plzni 17. 12. 2019
Zpracovala a zapsala: Ing. Dana Kocová

Dana
Kocová

Digitálně podepsal
Dana Kocová
Datum: 2019.12.17
11:11:34 +01'00'
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