
Rozhodnutí o přidělení zakázky

]_. Zadavatel:
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
zastoupený Mgr, Petrern Harbjchem, zástupcem ředitele pověřeného řízením škoJy

lČ 48161063
tel.:466 41"2B3B
gVm 

*o*z 3 rt @ gV m o z a rt. cz

2. Předmět zakázkv:

,,Respirium na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449 - stavební úpravy"

3. liodnotiIa kom jse ve složení:

Člen HK

1. člen: Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy

2. člen: Libor Matoušek, TDl

3. člen: Mgr. Marek Výborný - koordinátor pro.lekttl

Náhradník

Mgr. Radka Klempířová - zástupkyně ŘŠ

4. Kritéria pro hodnocení:
Nabídková cena bez DPH

5. Výsledek 1. iednáníhodnotícíkomise dne 8.6. 2!18

Hodnotící komise provedla otevřenía posouzenínabídek dle protokolu a zápisu o hodnocení
nabídek v rámci uvedené VZMR.

6. Pořadí přiděleníVZMR dle vÝsledku vÝběrového řízení

Rozhodnutí o přidělení zakázky:

Zakázka je p řid ělen a společnosti,, L-B stavebn í s.r.o., " s číslem nabídky: GY/52/201,8

Podpisy hodnotitelů:

ls(L
zástupce ředitele pověřený řízením šk

GYMNÁaUM, PARDUBICE.
MozARToVA449

2

L-B stavební s.r.o,, Chrudim 1. pořadí 942.470,70 Kč bez DPH

HOLD s. r. o. 2. pořadí 1,.049.549,20 Kč bez DPH

Radek Hendrych - STAVEX Chrudim, s.r.o. 3, pořadí 1.050.506,56 Kč bez DPH

Podpis:



l

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Zápis a protokol o otevírání obálek

INázev zakázky: Respiriurn na Gyrnnáziu, Pardubice, Mozartova 449 - stavební
upraVy

Lhůta pro podávání nabídek: do 08.06.2018,09:00 h

1. ldentifikační údaje o zadavateli

Název/obchodní firrna
zadavatele Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Síd lo/rnísto pod nikání 530 09, Pardubice, Mozartova 449

lČ 4816n063

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Mgr. Petr Harbich

Místo otevíráníobálek: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, sekretariát školy
Datum konání otevírání obálek: 08. 06. 2018
Komise k otevírání obálek: Mgr. Petr Harbich

Libor Matqušek
Mgr. Marek Výborný

Otevírání obálek bylo zahájeno: 08. 06. 2018, 09:00 hod.

Otevírání obálek bylo ukončeno: 08. 06. 2018, 09:25 hod.

2. průběh otevírání obálek

Komise zahájila svou činnost v pátek 08. 06. 2018 v 09:00 h převzetím podaných nabídek a jejich

kontrolou. V termínu podali nabídku 3 uchazeči.
při vlastním otevírání obálek byly přečteny identifikační údaje o uchazečích a ceny nabídky z návrhu

kupnísmlouvy, Dále komise zkontrolovala úplnost nabídek dle zadávacích podmínek.

Nabídky uchazečů byly očíslovány podle pořadí podání.

Výzva byla vyhlášena 22. 5.2OI8, nabídky byly přijímány do 8. 6.2OI9 do 09:00 hod.

Dne 22.6,2017 byli osloveni 3 potencionální dodavatelé - viz tabulka č. 3.

Ve stanovené lhůtě byly podány 3 nabídky - viz tabulka č. 4.

K posouzení nabídek byla zástupcem ředitele pověřeného řízením školy dne 28.5.2OL8jmenována
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle bodu č. 5.
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Gymnáziun,l, Pardubice, Mozartova 449

Jediným hodnot]cím kritérlem byJa stanovena nejnlžŠí cena bez DPH. Komise pro poso.,..- .
hodnocení nabídek provedla nejprve l<ontro]u nálež]tostí nabídek. Žaana nabídka nebyla vylo.,c:-",
poté kom]se pro posouzenía hodnocenínabídek přistoupila k vlastnímu hodnocení.

Bylo zjištěno, že nejlépe vyhově! podmínkám výběrového řízeníuchazeč L-B stavebnÍs. r. o., 1(27i7c
57o, s942.47a,7aKč bez DPH. Nabídka společnosti HoLD s. r, o., iČ 455 38 425, Č]n]la 1,.a49.549,2a Kc

bez DPH a nabídka společnosti Radek Hendrych - STAVEX Chrudim, s.r.o., iČ 145 1,4800, Črn ia

1.050.506,56 Kč bez DPH.

Hodnoceníbyto ukončeno provedenírn zápisu a protokolu a jeho podepsáním Členy komlse pověřené

zadavatelem k posouzenía hodnocenípředložených nabídek v 09:25 h.

3. Seznam oslovených dodavatelů

4. Seznam předložených nabídek

Nabídku doručili tito uchazeči:

5. Hodnocení nabídek komisí

Posouzení a hodnocení nabídek provedla komise jmenovaná ředitelem školy.

Jméno a příjmení pověřené osoby pracovní zařazení

Mgr. Petr Harbich zástupce ředitele pověřený řízením školy

Název/obchodní firma Sídlo lČ

Radek Hendrych - STAVEX
Chrudim, s.r.o.

537 01 Chrudim, K Májovu
1400

145 14 800

HOLD s. r. o. 538 21 Slatiňany, Orel 35 455 38 425

L-B stavební s. r. o. 537 01, Chrudim, Podforentská
103

274 76 57o

číslo
nabídky

Název/Obchodní firma lč sídlo uchazeče
Datum, čas

podání
nabídky

1. Radek Hendrych -
STAVEX Chrudim, s.r.o.

145 14 800 537 01Chrudim, K Májovu
140o

08.06.2018,
08:40 h

2, HOLD s. r. o. 455 38 425 538 21 Slatiňany, Orel 35 08.06.2018,
08:55 h

a). L-B stavební s. r. o. 27476 510 537 01, Chrudim,
Podforentská 103

08.06.2018,
08:05 h
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Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

L]bor Matoušek TD jnvestora

Mgr. Marel< Výborný učite], 8arant projektu

Před zahájením hodnocení podepsa]i členové komlse čestné prohlášení o nestrannost].

6, Posouzení úpInosti nabídky

Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úp!nosti nabídek spočívalo v
provedení kontroly údajů a dokladů, které byJy povinnou součástí nabídky,

Tem,to uoaji a doklady jsou:

X Požadované plnění

X Nabídková cena

X Doklady prokazující kva]ifikační předpoklady (čestné prohlášení, atd.)

X Návrh smlotrvy o dílo

po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnostj hodnotjcíkom]se konstatuje, Že:

obchodní firma nebo název: L-B stavební s. r. o.

Sídlo: 537 01, Chrudim, Podforentská 103

právníforma: Společnost s ručením omezeným

lČ: 27476 57o

Nabídka je zpracována v českém jazyce: nno X/rue I
Návrh smlouvy a čestné prohlášeníuchazeče dle zadávacích
podmínekjsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče

iednat iménem či za uchazeče:

nno X/tve E

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách:

nno X/rue !

Nabídková cena bez DPH 1, 17 4 2to,- Kč

7ávér; Nabídka:

X splňuje

! nesplňuje požadavky dle §71
odst. 8 zákona.

obchodní firma nebo název: Radek Hendrych - STAVEX
Chrudim, s.r.o.

Síd lo: 537 01Chrudim, K Májovu 1400

právníforma: společnost s ručením omezeným

lČ: 145 14 800
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Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Nabídka je zpracována v českém jazyce: nno !/rue [l
Návrh smlouvy a čestné prohlášeníuchazeče dle zadávacích
podmínel< jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče

iednat iménem či za uchazeče:

nno X/rue D

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované

zadavatelem v zadávacích podmínkách:
nno X/rue I

Nabídková cena bez DPH 1 128 915,- Kč

7ávér: Nabídka:

fi splňuje

! nesplňuje požadavky dle §71
odst. 8 zákona.

obchodní firma nebo název: HOLD s. r. o.

Síd lo: 538 21 Slatiňany, Orel 35

právníforma: Společnost s ručením omezeným

lČ: 455 38 425

Nabídka je zpracována v českém jazyce: ano X/tle f-]

Návrh smlouvy a čestné prohlášeníuchazeče dle zadávacích
podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče

iednat iménem či za uchazeče:

nno X/trte I

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované

zadavatelem v zadávacích podmínkách:
nno ff/tve !

Nabídková cena bez DPH 1,194193,- Kč

Závěr: Nabídka:

ffi splňuje

I nesplňuje požadavky dle §71
odst. 8 zákona.

7. Seznam vyloučených nabídek

Na základě posouzenínabídek hodnotícíkomisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky stanovené

zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.

číslo
nabídky

Název/Obchodní firma lč sídlo uchazeče
Datum, čas

podání nabídky

1.

2.
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Gym názium, Pardubice, Moza rtova 449

8, Dalšíinformace

Otevíráníobálel< proběhlo standardním způsobem v sou]adu s platnými předpisy.

9, Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokolodpovídá průběhu otevíráníobálek na veřejnou zakázku

,,Respirium na GymnázJu, Pardubjce, Mozartova 449 - stavební úpravy".

Zapsal: Mgr. Manek Výborný

V Pardub jcích dne 08. 06. 2018 GYMNÁZIUM, PARDUBICE
MozARTovA 449

Mgr. Petr Harbich
zóstupce ředitele Gymnózio, Pardubice, Mdzartova 449 pověřený řízením školy

Jméno a příjmení osoby pověření
posouzením a hodnocením nabídek

Podpis

Mgr, Petr Harbich zástupce řed]tele pověřený řízením školy /, .a_--

Libor Matoušek TD investora

Mgr. Marek Výborný učitel, garant pnojektu (/*8 
b--
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