
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

"Havárie kanalizačního přivaděče na ČOV, ul. Tichá" 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu§ 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek 

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce 

Hlavní předmět veřejné zakázky dle kódu CPV: 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 

Místo, datum a hodina konání otevírání obálek s nabídkami: 

Městský úřad ve Svitavách, T.G. Masaryka 40/25, Svitavy, malá zasedací místnost v I. patře, 28.6.2019 od ll :00 
hodin. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: 
Sídlo: 
Zastoupené: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
e-mail: 
Kontaktní osoba: 
e-mail: 
Tel.: 

Město Svitavy 
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
Mgr. Davidem Šimkem - starostou města 
00277444 
CZ00277444 
461 550 212 
radnice(msvitavv.cz 
Ing. Marek Antoš -vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy 
marek.antos@svitavy.cz 
461 550 240 

Složení komise pro otevírání obálek: 

- Ing. Marek Antoš, odbor životního prostředí MěÚ Svitavy 
Ing. Milan Oblouk, odbor rozvoje města 
Ing. Václav Košňar, odbor životního prostředí MěÚ Svitavy. 

Dne 14.6.2019 byla zaslána elektronickou poštou výzva k podáni nabídky do výběrového řízení na stavební práce 

"Havárie kanalizačního přivaděče na ČOV, ul. Tichá" čtyřem níže uvedeným zájemcům (v abecedním pořadí): 

B M H spol. s r.o. 
IČO: 42869668 

DIČ: CZ42869668 

sídlo: Ondřejova 592111 a. Chválkovice, 779 00 Olomouc 



SEBAK spol. s r.o. 
IČO: 60696834 

DIČ: CZ60696834 

sídlo: Kudrnova 447/27. Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 

SEZAKO Prostějov s.r.o. 
IČO: 25579703 

DIČ: CZ25579703 

sídlo: J. B. Pecky 4342/14, 796 Ol Prostějov 

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO s.r.o. 
IČ: 25131851 

DIČ: CZ25131851 

sídlo: Praha 6- Suchdol, K Roztokům 34/321. 

Po odeslání výzvy k podání nabídky na zhotovení díla "Havárie kanalizačního přivaděče na ČOV, ul. Tichá" bylo 

zjištěno, že u lhůty pro podání nabídek bylo uvedeno, že "lhůta pro podání nabídek končí v pátek dne 25.6.2019 

v ll :00 hodin". 25.6.2019 je však úterý, což mohlo některé uchazeče o zakázku uvést v omyl. Z tohoto důvodu 

bylo všem uchazečům oznámeno posunutí lhůtu pro podání nabídek na pátek 28.6.2019 do ll :00 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 28.6.2019 do ll :00 hodin, odevzdali obálky tři oslovení uchazeči (uvedeno 

s pořadovým číslem dle data a hodiny odevzdání nabídky, název a adresa uchazeče uvedeny dle údajů na obálce 

s nabídkou): 

I. SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 60696834 

- nabídka byla doručena dne 24.6.2019 v 8:00 hodin poštou. 

2. B M H spol. s r.o., Ondřejova 59211 I a, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 42869668 

- nabídka byla doručena dne 24.6.2019 v 10:59 hodin osobně na podatelnu MěÚ. 

3. REKONSTRUKCE POTRUBÍ- REPO s.r.o., Praha 6- Suchdol, K Roztokům 34/321 

- nabídka byla doručena dne 25.6.2019 ve 12:53 hodin poštou. 

Otevírání obálek bylo provedeno bez účasti uchazečů. 

Komise otevírala obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly odevzdávány. Komise zkontrolovala, zda nabídky byly 

doručeny ve stanovené lhůtě a do protokolu zaznamenala identifikační údaje uchazeče a údaj z nabídky, 

odpovídající číselně vyjádřitelnému kritériu hodnocení, tj. celkovou nabídkovou cenu bez DPH. 

I. SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno,IČ: 60696834 

nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě 

- celková nabidková cena bez DPH: 4.935.137,11 Kč. 

2. BM H spol. s r.o., Ondřejova 592/lla, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 42869668 

nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě 

- celková nabídková cena bez DPH: 4.642.285,- Kč. 



3. REKONSTRUKCE POTRUBÍ- REPO s.r.o., Praha 6- Suchdol. K Roztokům 34/321 

nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě 

- celková nabídková cena bez DPH: 5.171.326.- Kč. 

Ve Svitavách dne 28.6.2019 

Ing. Marek Antoš 

Ing. Milan Oblouk 

Ing. Václav Košňar 
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