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Seznam oslovených uchazečů
s materiálem projednaným v 8. RK dne 3. 5. 2011 (usnesení ě. 577l1liRK) byly
souladu
Ý
zadav atelem v y zy ány k podání nabídk následující subjekty:
1.

a

z. Údaie o složeníhodnotící komise
V souladu s materiálem projednaným v 8.
hodnotícíkomise následuj ící:

RK

dne 3. 5.2011 (usnesení

č, 577lll/RK) je složéni

složeníhodnotící komise:

člen komise

náhradník

Ing. Petra Vrzáčková,

projektová Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení
manažerka oddělení přípravy a řízení přípravy a Ťízeníprojektů, odboru
projektů, odboru regionálniho rozvoje a regionálního rozvoje a evropských projektů
evropských proiektů

Mgr.

Renata Subertová, školní Jiří Zemín, vedoucí dílenských učitelů,
koordinátorka proiektu. SUPŠa VOŠTurnov supš a voš Turnov
Ing. Jiří Fix, referent oddělení investic, Ing. Milada Blahová, referentka oddělení
odboru investic a správy nemovitého majetku investic, odboru investic a správy
nemovitého maietku
Mgr. Martina Št'astná, vedoucí oddělení Ing. Radana Radoušová, refelent oddělení
veřejných zakázek, odboru investic a správy veřejných zakázek, odboru investic a správy
nemovitého rnaietku
nemovitého maietku
Zadavatel vsouladu se Směrnicí RK č. 212009 stanovil, že hodnotící komise (dále jen,,komise")
bude současně plnit funkci komise pro otevíráníobátek.

Komise se ke svému prvnímu jednání sešla 24. 5. 2011 ve 12:00 hodin v budově KÚ LK,
v kanceláři ě. 1416 ve složeníIng. Petra Yrzáčková, Mgr. Martina Šťastná,Ing. Jiří Fix a Mgr.
Renata Šubertová. Komise se sešla v počtu 4 členů,a tudížbyla usnášeníŠchopná.VSichni
zúČastněnípodepsali prezenčnílistinu a čestná prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této veřejné
zakázce a povirrnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti
s výkonem jejich funkce. Komise si naprostou většinou hlasů zvolila předsedkyni Ing. Petru
Vrzáčkovou. Poté předsedkyně komise zahájila jednání,
3. Otevírání obálek
Zadavate7 přijal do konce lhůtypro podánínabídky tj.
této lhůtě nebyla zadavateli doručena žádnánabídka,

Obálka byla doručena uzavřená

otevření.

a

do24.5.2011 do 10:00 hod.

l

obálku. Po

správně označená. Komise následně přistoupila kjejímu

Zápis zjednání lrodrrotícíkornise - veře.iná zakii"ka nralóho rozsa]ttt
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NeBípre č. 1
Obchodní jméno
ičín- valdické předměstí
Sídlo
2593515I
IČ
I 623 066,- Kč bez DPH
Nabídková cena
Dle ustanovení § 71 odst, 8 zák. č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách:
a) je nabídka zpracována v požadovaném

jazyku

b)

je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou
c| zaucnazece

ANO FB
jednat jménem
ANo }+E

c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované

zákonem ěi zadavatelem v zadávacich podmínkách

NABÍDKA VYHOVĚLA KONTROLE ÚPLNOSTI

ANo NE
ANo FE

4. posouzení nabídky z hlediska požadované kvalifikace

Z pověřeni zadavatele hodnotícíkomise vsouladu s § 59 zákona č. 13712006 Sb., o veřejných

zakázkách (dále jen ,,zákon") posoudila nabídku z hlediska splnění kvalifikaěních předpokladů,
které stanovil zadavate| v textu ,,Písemné výzvy k podání nabídky a prokázáni splnění
kvalifikace" (dále jen,,Yýzva"), bodě 6.
č. 1: ESCO, stavební společnost, s.r.o.
základni kvalif. předpoklady § 53 odst. 1 písm, a) - i)
profesní kvalif. předpokladv § 54 písm. a)
profesní kvalif. předpoklady § 54 písm. b)

způsob prokázání
čestnéprohlášení

výpis z OR

ZL

nrokázáno
ano
ano
ne

V rámci prokázání splnění profesních kvalifikačních předpoktadů dle § 54 zákona měl uchazeč
předložit:
a) výpis z obchodrfího rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícípříslušnéživnostenskéoprávnění či
1icenci,
Uchazeč sice předložil v/pis z obchodního rejstříku dle § 54 písm. a), avšak chyběl doklad dle
§ 54 písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisťr v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícípříslušnéživnostenské
oprávnění či licenci. Hodnotící komise doporučuje zaslat uchazeči žádost o dodatečné předložení
výše uvedeného dokladu, a to do 3. 6. 2011 do 10:00 hodin.
S tímto závěrem hodnotícíkomise dne 24. 5. 2011 v 72:30 hod. ukončila své l. jednání. Komise
se dohodla , že se ke svému druhómu jednání sejde l 3. 6. 201l.
5. posouzení nabídky z hlediska nožadované kvalifikace

- závěr
Komise se ke svému druhému jednání sešla dne 13,6.2011 v 9:00 hodin ve složeníIng. Petra
Vrzáčková, Mgr. Martina Št'astná, Ing. Fix a Mgr. Renata Šubertová. Na úvod jednání byla
otevřena obálka od osloveného uchazeče, kterou uchazeě zaslal ve stanoveném termínu. v obálce
se nacházel požadovaný doklad prokazující příslušnéživnostenské oprávnění či licenci - prostá
kopie živnostenského listu.
ESCO, stavební společnost, s.r.o. tedy splnila požadovanou kvalifikaci.

Zápis zjednárri htldrrolící kornise _ veřejná z_akiizkn tna|é]to rozsahtt
,,Vnitřní stavelrní úprirvy učebtn pro praktickorr výuku"

6. Posouzení nabídky z hlediska,splnění zadávacích

podmínek

Hodnotícíkomise posoudila nabídku v souladu s § 76 a § 77 zákona. Hodnotící komise
konstatuje, že nabídka podaná společnostíESCO, stavební společnost, s.r.o. splňuje veškeré
zákonné požadavky a dalšípožadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
nabídkv
Zál<ladnim hodnotícímkritériem dle výzvy by|a zadavatelem stanovena nejnižšínabídková cena.
7. Hodnocení

Vzhledem k tomu, že však hodnotícíkomise měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče,
v souladu s § 79 odst. 6 zákonahodnotící komise hodnocení nabídky neprovedla.
8.

Návrh zadavateli na qýběr nejvhodnějšínabídky

Hod
Obchodní jméno
Sídlo
právní forma
IČ
Nabídková cena
S tímto závérem komise dne 13.

6.20Il v

9:30 hod. ukončila své jednání.

Podpisem ělenové komise stvrzují svůj souhlas s obsahem zápisu:
Ing. Petra Yrzáčková

Mgr, Martina Št'astná
Ing. Jiří Fix

Mgr. Renata Šubertová
Dne 13.6. 207I zapsala Tng. PetraYruáčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.
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ŽÁnosr o pŘnpložBNí DoKLADu

znění pozdějšíchpředpisů

(dále jen ,,zžkoít")

zakávkY VZMR/I1/.RREP/2011
Vnávaznosti na 1. jednání hodnotícíkomise vrámci veřejné
prakticko_9 qýuku" vás tímto žáďám o předložení
,,vnitřní stavební úpravy učeben pro
kteqi Vaše nabid\a v rozporu s textem
nasledujícíhodokhJri práurulicího iphě.ní kvalifikace,
kvaiifikace a zadávací dokumentace" (dále jen
,,yýzvy kpodaní ,ruuiár.y a kprokázďni splnění
,,výzv a") neob sahovala

:

dle § 54 zákona dle bodu
v rámci prokázáni splnění profesních kvaliíikačníchpředpokladů

6,2. vyzvyjste měli předložit:
z jínéobdobné evidence,
a) ťpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či v}pis
pokudje v ní zapsán,
pi.qpi:l.: rozsahu odpovídajícím
b) doklad o oprárr.r!.rí ú podnikaní podle zvláštních právníchpřislušné
Živnostenské oPrávnění ěi
předmětu veřejné zakázky,r"3*enu aoklad prokan|rici
1icenci,

obsahuje, Vaše nabídka však
Výpis zobchodního rejstříku dte _§ 54 písm, 1)_Yu:. nabídka
o oprávnění k podnikání podle zvláštních
neobsahuj e žádný doklad dle § 5a pír;. t) aor<if
zakázky, zejména doklad
právních předpisů v rozsahu óapo.riau3i"iá předmětu veřejné
či licenci.
p rokazujíci p ristusné živnostenskéop rávnění
shora
zákona yas žádám o dodatečnépředložení prosté kopie
uvedeného dokladu ve smyslu § 54 písm, b) zakona,
požadovarrý doklad doručte, prosím, v jedné uzavřené obálce oznaČenéVZMR/L1/)RREP/2011 v!,u|a., _ NE)TEVÍMu, a to nejpozději 3, 6,
,,Vnitřní stavební ťtpravy učeben pro prakrckotl
kraje, U Jezu 642l2a' 461 80 Liberec2'
2011 do 10:00 hodin na adresu rrajský uřad Libeieckého

s odvoláním na § 59 odst.

4

případncodevzdejteosobněvpodatelněuřadunatéŽeadrese.
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V Liberci dne26.5.20Il

Ing. Petra VrzáčkoŤ

předsedkyně hodnotícíkomise
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