PROTOKOL o otevírání obálek a o jednání komise k posouzení a hodnocení
nabídek otevřeného řízení na zakázku malého rozsahu
1.

Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlic
IČO: 00274968
2.

Název zakázky:

VO Kostelec nad Orlicí – EFEKT 2020
3.

Přítomní členové komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů
a)

předsedkyně komise

Bc. Petra Zakouřilová

b)

členka komise

Eva Novotná

c)

členka komise

Eva Fabiánková

Všichni členové komise podepsali před zahájením tohoto jednání čestné prohlášení o nepodjatosti a byli
poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise, je tento člen
povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti a toto
písemné prohlášení učinili. Komise se sešla v počtu 3 členů a byla usnášeníschopná. Komise pro otevírání
obálek rozhodovala většinou hlasů přítomných členů.
4.

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Na základě výzvy oznámení o záměru obnovy VO v obci Kostelec nad Orlicí ze dne 3. 3. 2020, které bylo
vyvěšeno na elektronickém portálu EZAK a webových stránkách obce Kostelec nad Orlicí a osloveným
vybraným potenciálním uchazečům o záměru obnovy VO v obci Kostelec nad Orlicí ze dne 3. 3. 2020,
bylo zahájeno otevřené řízení na dodavatele veřejné zakázky. Otevřené řízení veřejnou zakázkou bylo
realizováno formou sdělení výzvy k podání nabídky vybraným 6 zájemcům emailem. Zájem o podání
nabídky do výběrového řízení projevilo, včetně oslovených 6 účastníků, 6 uchazečů.
Termín pro podání nabídek byl stanoven na 19. 3. 2020 do 9:00 hodin. Na tento den bylo svoláno
jednání komise pro otevírání obálek. Před datem otevírání obálek byli zadavatelem jmenováni zástupci
zadavatele jako 3 - členná komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek byla
stanovena 3 členná komise.
1)

Přehled podaných nabídek
Seznam nabídek je uveden v pořadí, v jakém byly nabídky doručeny na adresu nebo k rukám
zadavatele. Pořadí je uvedeno na obálce s nabídkou (název, IČ, adresa).

Nabídka č. 1 O.S.V.O. comp, a.s.
IČ:36460141 Strojnícka 18, Prešov, 080 01
Nabídka č. 2 ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. IČ:25751018 Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01

Stránka 1 z 2

Nabídka č. 3
Nabídka č. 4
Nabídka č. 5
Nabídka č. 6
2)

ELNERMONT s.r.o.
DINO TRADING spol. s r.o.
Pavel Zářecký
MKK lightservis, s.r.o.

IČ:02231042
IČ:63677121
IČ:45590753
IČ:05231582

Černovír 368, Olomouc, 779 00
Jeronýmova 750/3, Praha 3, 130 00
Lhoty u Potštejna 29, Lhoty u Potštejna, 517 41
Krnovská 39/56, Opava-Předměstí, 746 01

Kontrola a zveřejnění údajů z krycího listu nabídek
Činnost komise pro otevírání obálek s nabídkami na dodávku veřejné zakázky byla zahájena
dne 19. 3. 2020 v 09:05 hodin v prostorách úřadu Města Kostelec nad Orlicí. Jednání se zúčastnili
všichni členové komise pro otevírání obálek.
Při jednání komise pro otevírání obálek proběhla kontrola jednotlivých nabídek a byly přečteny
údaje z krycích listů:

IK svítidel

IP svítidel

Měrný výkon
(lm/W)

Optická účin.
(%)

Uchazeč

Garant. Živ.
svítidel (měs.)

Č. obálky

Roční
Světelně-technické parametry, spotřeba el.
Veřejné osvětlení Kostelec n.O.,
hodnoty z krycích listů účastníků energie, za
4105h
provozu

Náklady životního
cyklu

Roční
spotřeba
el.energie
(kWh/rok)

Celková cena bez
DPH (Kč)

1

O.S.V.O. comp, a.s.

23.274,028

2.949.931,06

2

ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o.

28.362,00

3.251.896,62

3

ELNERMONT s.r.o.

36.810,00

2.448.645,20

4

DINO TRADING spol. s
r.o.

38.807,03

2.150.214,00

5

Pavel Zářecký

23.648,67

3.039.044,58

6

MKK lightservis, s.r.o.

36.810,00

1.829.211,00

Otevírání obálek bylo ukončeno dne 19. 3. 2020 v 09:30 hodin.
Podpisy všech členů komise jsou přiloženy na přiložené listině přítomných.

V Kostelci nad Orlicí

dne 19. 3. 2020

zapsal: Vladimír Skalický
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