Záznam o poptávkové řízení
ZADAVATEL:
SÍDLO:
IČO:
ZASTOUPENÝ:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Mládežníků 1115, Nové Město, Rokycany 1, PSČ 337 01
48380296
RNDr. Pavel Vlach Ph.D., ředitel školy
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Stavební úpravy učeben na G+SOŠ Rokycany“
Tato zakázka malého rozsahu na dodávku je zadávaná mimo režim ZZVZ v souladu s § 31 ZZVZ. Zakázka je
zadávána s ohledem na:

1. dokument „Směrnice Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek – SRPK-2/2016/PRAV-002-Q“, dle
které se jedná o zakázku zařazenou do II. skupiny (předpokládaná hodnota je nad 400 000 Kč bez DPH a je
rovna nebo nižší částce 1 000 000 Kč bez DPH), která je zadávána v uzavřeném poptávkovém řízení s
oslovením minimálně tří dodavatelů.

a) Název a stručný popis předmětu veřejné zakázky
Stavební úpravy učeben na G+SOŠ Rokycany
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou čtyři samostatné stavby: 1. Rekonstrukce knihovny,
2. Stavební úpravy 3. NP, 3. Úprava vstupní haly – vodní svět, 4. Připojení vody a kanalizace pro 1 a 3.
b) Seznam oslovených dodavatelů
V rámci tohoto poptávkového řízení byli osloveni 4 dodavatelé:
dodavatel

sídlo

IČ

JEMMA s. r. o

Kornatice 66, 338 43, Mirošov

6383624

EFEKT ROKYCANY s.r.o.

Raková 13, Rokycany, 337 01

26365618

STAFa – Ladislav Kosnar
AVS STAV, s. r. o.

Nádražní 598, Radnice
338 28 Radnice u Rokycan
Koterovská 2062/136, 326 00
Plzeň

14697793
29158265

kontakt
sustr@jemma.cz
+420 602 287 783
stincik@centrum.cz
+420 774 780 614
stafa@e-dnes.cz
+420 603 494 820
avasatova.av@gmail.com
+420 775 553 288

c) Seznam obdržených nabídek

EFEKT ROKYCANY s.r.o.

nabídka déle
hodnocena
ANO

2.

STAFa – Ladislav Kosnar

NE

3.

JEMMA s. r. o

NE

pořadí
nabídky
1.

uchazeč

poznámka
----nabídka nebyla odevzdána v požadované
struktuře; nebyly oceněny všechny stavby,
nebyl dodán podepsaný návrh SOD
nabídka nebyla odevzdána v požadované
struktuře; nebyly oceněny všechny stavby,
nebyl dodán podepsaný návrh SOD

d) Údaj o hodnocení obdržených nabídek
Do dalšího hodnocení se dostala pouze nabídka firmy Efekt Rokycany s.r.o., protože jako jediná splnila
podmínky veřejné zakázky; ostatní dva uchazeči nabídky nedodali v požadovaném formátu; neocenili

všechny stavby, a tedy nebylo by možné porovnávat vzájemně ceny; dále oba uchazeči nedodali návrh
smlouvy o dílo s uvedením celkové ceny.
e) Vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů:
Nabídky byly na základě hodnocení hodnotící komise seřazeny do níže uvedeného celkového pořadí
hodnocených nabídek.
Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)
pořadí po
hodnocení
1

f)

Obchodní firma, sídlo / místo podnikání, IČ

EFEKT ROKYCANY, s.r.o., Raková 13, Rokycany,
337 01, IČ: 26365618

Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

718 214,60 Kč

869 039,66 Kč

Odůvodnění zadání veřejné zakázky uchazeči

Ze čtyř oslovených dodavatelů nabídku podali nabídku tři uchazeči; z nich pouze jeden nabídku podal
v hodnotitelné podobě. Tento uchazeč EFEKT ROKYCANY, s.r.o., Raková 13, Rokycany, 337 01, IČ:

26365618, uvedl nabídkovou cenu bez DPH 718 214,60 Kč a 869 039,66 Kč s DPH; tomuto uchazeči
bude veřejná zakázka zadána.
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