USNESENÍ 3/14/Z
ze zasedání zastupitelstva Rackové
konaného dne 27. března 2014
Zastupitelstvo obce Racková:
1. schvaluje program zastupitelstva.
Hlasování: Pro:6, Proti:0, Zdržel se:3 – usnesení bylo přijato
2. Zastupitelstvo Zastupitelstvo obce Racková v souladu s ustanovením § 76 zákona č.
137/2006 Sb.
ROZHODLO

o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče
ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, 779 00 Olomouc – Holice, IČ 27825531
Odůvodnění:
Uchazeč byl dne 19.3.2014 vyzván k vyjádření k mimořádně nízké nabídkové ceně. Ve
svém vyjádření ze dne 24.3.2014 uchazeč uvedl, že u vybraných položek došlo k
chybnému ocenění. Chyba byla způsobena nezapočítáním materiálu, k čemuž došlo i u
některých dalších položek. Z tohoto důvodu uchazeč není schopen dodržet nabídnutou
cenu a z výběrového řízení odstupuje.
Vzhledem k této skutečnosti nesplnil v plném rozsahu zadávací podmínku stanovenou
zadavatelem, a nabídka proto byla vyřazena.
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče
Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 43005560
Odůvodnění:
Uchazeč při nacenění určitých položek rozpočtu použil nesprávné výměry. Vzhledem k
této nesrovnalosti zadavatel odkazuje na čl. X "Požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny" bod 7, ve kterém je výslovně uvedeno, že soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr („slepý rozpočet“) je pro zpracování nabídkové
ceny závazný, což v nabídce uchazeče zjevně nebylo dodrženo. Jednalo se o chybu
mající vliv na celkovou nabídkovou cenu, protože ta by byla při použití výměr
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci zjevně odlišná. V daném případě
nešlo považovat předmětnou chybu za početní chybu ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1
zákona, tj. zjevnou početní chybu, která nemá vliv na nabídkovou cenu.
Vzhledem k této skutečnosti nesplnil v plném rozsahu zadávací podmínku stanovenou
zadavatelem, a nabídka proto byla vyřazena.

Zastupitelstvo obce Racková na základě hodnocení hodnotící komise v souladu s
ustanovením
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
ROZHODLO
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –nejnižší nabídkové
ceny zadané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku na stavební práce „Úprava silnice
III/490 16 v Rackové“ takto :

Pořadí č. 1
Nabídka č.
5
Obchodní firma: KKS, spol. s r.o.
Se sídlem :
Příluky 386, 760 01 Zlín
Právní forma :
společnost s ručením omezeným
IČ:
42340802
Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího
kritéria :
- Nabídková cena včetně DPH
: 7 140 673,- Kč

Pořadí č. 2
Nabídka č.
1
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem :
Národní 138/10, 110 00 Praha – Nové Město
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
45274924
Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího
kritéria :
- Nabídková cena včetně DPH
: 7 511 307,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka č.
4
Obchodní firma: BERGER BOHEMIA a.s.
Se sídlem :
Klatovská 410, 320 64 Plzeň
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
45357269
Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího
kritéria :
- Nabídková cena včetně DPH
: 7 761 619,- Kč
Zastupitelstvo obce Racková
POVĚŘUJE
starostu obce pana Ing. Jaroslava Kaňu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
KKS, spol. s r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.

Hlasování: Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0 – usnesení bylo přijato
3. návrh zadávací dokumentace včetně příloh na výběrové řízení na zateplení OÚ Racková. A
v zadávacím řízení budou osloveny firmy, Zednictví Krejsa s.r.o., Juráň - Fasády, Shata
Stav CZ, Jiří Vinter a Montim Kutra s.r.o. .

Hlasování: Pro:7, Proti:0, Zdržel se:1 – usnesení bylo přijato
4. schvaluje rozpočet obce na rok 2014 na straně příjmů ve výši 8 287 800,-Kč na straně
výdajů ve výši 12 823 000,-Kč.

Hlasování: Pro:6, Proti:0, Zdržel se:2 – usnesení bylo přijato

Ing. Jaroslav Kaňa – starosta

