PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE
A HODNOCENÍ NABÍDEK
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Doubice – 1. etapa"
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Obec Doubice

zástupce:
Sídlo:
DIČ:
Kontaktní osoba zadavatele:
Tel:
E-mail:

1.

Ing. Jan Drozd, starosta obce
Doubice 50, 407 47 Doubice
47 274 212
Ing. Jan Drozd, starosta obce
+420 739 030 198
oudoubice@volny.cz

HODNOTÍCÍ KOMISE

Za účelem kontroly splnění kvalifikačních požadavků a hodnocení doručených nabídek ustavil
zadavatel Hodnotící komisi ve složení:
(1) Ing. Jan Drozd, starosta obce
(2) Břetislav Jemelka, místostarosta obce
(3) Miloslav Čapek, zastupitel
(4) Ing. Pavel Nečásek, zastupitel
(5) Ing. Karel Benedikt, přizvaný odborník
2.

JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Členové komise se jednání, zahájeného dne 10. 06. 2020 v 14:00 hodin v sídle zadavatele: Doubice
50, 407 47 Doubice, zúčastnili v počtu 5 členů – přítomni byli členové pod čísly (01), (02), (03), (04)
a (05).
Vlastnímu zahájení otevírání obálek předcházelo informování členů komise o průběhu jednání
komise a podepsání Čestného prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti všemi přítomnými členy
Hodnotící komise. Podepsaná čestná prohlášení tvoří nedílnou přílohu tohoto Protokolu.
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3.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhlo dne 10.06.2020 ve 14:00 hodin v sídle
zadavatele: Doubice 50, 407 47 Doubice.
Z otevírání obálek byl vytvořen samostatný protokol, který je součástí dokumentace výběrového
řízení předmětné veřejné zakázky.
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 20.05.2020 zveřejněním výzvy k podání nabídky. Výzva včetně
všech příloh byla uveřejněna na webové stránce města.
Seznam obeslaných účastníků:
1) Lužické komunální služby s.r.o., Mikulášovická 446, Velký šenov 407 78 IČO 25429060
2) COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň 47124
IČO 62241630
3) Lamal s.r.o., Pertoltice pod Ralskem 72, Mimoň 47124
IČO 25035665
Seznam doručených nabídek:
Nabídka č.1
Uchazeč:
Sídlo:
IČO:
Datum a čas doručení nabídky:

Global Lighting s.r.o.
Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1
24216950
9.6.2020, doručeno poštou

Nabídka č.2
Uchazeč:
Sídlo:
IČO:
Datum a čas doručení nabídky:

Lužické komunální služby s.r.o.
Mikulášovická 446, Velký šenov 407 78
25429060
10.6.2020, 9:27 hod, osobně

Nabídka č.3
Uchazeč:
Sídlo:
IČO:
Datum a čas doručení nabídky:

COMPAG CZ s.r.o.
V Lukách 95/IV, Mimoň 47124
62241630
10.6.2020, 10:05 hod, osobně

Nabídka č.4
Uchazeč:
Sídlo:
IČO:
Datum a čas doručení nabídky:

Lamal s.r.o.
Pertoltice pod Ralskem 72, Mimoň 47124
25035665
10.6.2020, 12:35 hod, osobně
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Všechny ve lhůtě doručené obálky s nabídkami byly zkontrolovány z hlediska uzavření
a neporušenosti obálky a vyloučení neoprávněné manipulace s nabídkou s výsledkem: v pořádku.
Obálky byly otevřeny v pořadí dle jejich přijetí a postoupeny k posouzení a hodnocení.
4.

POSOUZENÍ NABÍDEK

V rámci posouzení nabídek byla provedena kontrola požadovaných vlastností nabídky z hlediska
splnění zákonných požadavků, požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
a formálních požadavků na zpracování nabídky dle Zadávací dokumentace s následujícím zjištěním:
Nabídka č.1 Global Lighting s.r.o.
OBSAH NABÍDKY:

(splňuje)

1.

Krycí list nabídky

☒ ANO

☐ NE

2.

Čestné prohlášení dodavatele potvrzující základní způsobilost

☒ ANO

☐ NE

3.
4.

Dokumenty potvrzující splnění profesní způsobilosti
Dokumenty potvrzující technické kvalifikační předpoklady

☒ ANO
☒ ANO

☐ NE
☐ NE

5.
6.
7.

Kalkulace nabídkové ceny
Světelně technické výpočty
Technické listy použitých svítidel

☒ ANO
☐ ANO
☐ ANO

☐ NE
☒ NE
☒ NE

8.

Vyplněné parametry nabízených svítidel

☒ ANO

☐ NE

9.

Vyplněná specifikace nabízených svítidel

☒ ANO

☐ NE

10.

Oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh Smlouvy o dílo

☒ ANO

☐ NE

11.

Závazný harmonogram realizace zakázky

☒ ANO

☐ NE

12.

Seznam poddodavatelů veřejné zakázky

☒ ANO

☐ NE

13.
14.

Garance na optickou a předřadnou část svítidla
Elektronická příloha

☒ ANO
☒ ANO

☐ NE
☐ NE

Ostatní dokumenty (nepovinné)
FORMÁLNÍ POŽADAVKY:
15. Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce
16. Nabídka obsahuje všechny části dle zadávací dokumentace
17. Technické řešení je v souladu s požadovanými parametry
18. Písemné vyhotovení nabídky je zpracováno dle ZD

☒ ANO
☐ NE
(splňuje)
☐ ANO
☒ NE
☒ ANO
☐ NE
☐ ANO
☒ NE
☐ ANO
☒ NE

19.

☒ ANO

Nabídka obsahuje CD s požadovaným obsahem

NEDOSTATKY:

☐ NE

Předložené katalogové listy nabízených svítidel nejsou v českém jazyce dle
požadavků ZD. Účastník v příloze č.7 potvrzuje, že lze svítidla naklánět v rozsahu
± 15° v krocích po 5 °. Ve světelně technickém výpočtu č.1 ale používá náklon 4°.
Pokud by svítidlo bylo ve vzorovém výpočtu č.1 nakloněno o 5° nebo nebylo
nakloněno vůbec (náklon 0°), výpočet by nevyhověl požadavkům normy ČSN EN
13 201 pro třídu M5. Výpočet rušivého světla ABSOLUTNĚ neodpovídá
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požadavkům ZD. Výpočtové plochy, na kterých měla být vypočítána vertikální
osvětlenost jsou umístěny jinde. Jsou umístěny dál od fotometrického středu
svítidla a začínají ve výšce 0.000 m (místo ve 2.000 m). Výpočtové pole
vyhodnocovací plochy č.2 je otočeno o 180° od svítidla. Je tedy logické, že na této
vyhodnocovací ploše bude výsledná osvětlenost 0 lx. Zde je k zamyšlení, zda bylo
vyhodnocovací pole plochy otočeno úmyslně. Dle ZD měla být svítidla umístěna
ve výšce 6 m nad osvětlovanou komunikací, ve výpočtu č.1 jsou svítidla umístěna
ve výšce 4 m nad osvětlovanou komunikací. Vzhledem k tomu, že obec Doubice
splňuje podmínky výzvy č. 8/2019 Národní programu Životního prostředí, je zde
kladem velký důraz právě na rušivé světlo. Protože cíl tohoto program je
zaměřen právě na minimalizaci rušivého světla. Samozřejmě spolu s úsporou el.
energie. Tato nabídka nesplňuje požadavek ZD na maximální hodnotu vertikální
osvětlenosti rušivého světla a další požadavky na kvalitu osvětlení popsané výše.
ZÁVĚR:

Tato nabídka NENÍ přijatelná, nesplňuje zákonné požadavky a předepsané
požadavky zadavatele a NENÍ POSTOUPENA K HODNOCENÍ.
Ukázka nesprávného řešení výpočtů v nabídce č. 1:

Odměřená vzdálenost 1.výpočtové plochy od fotometrického středu svítidla z výpočtu nabídky č.1.

Odměřená vzdálenost 2.výpočtové plochy od fotometrického středu svítidla z výpočtu nabídky č.1.
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Směr výpočtu vertikální osvětlenosti 2, výpočtové plochy z výpočtu nabídky č.1.
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Ukázka geometrie a umístění 1. výpočtové plochy z výpočtu nabídky č.1.

2.

Ukázka geometrie a umístění
výpočtové plochy z výpočtu
nabídky č.1.
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Umístění vertikálních výpočtových ploch dle požadavku ZD.
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Přepočet rušivého světla s LDT daty dodanými účastníkem č.1, které použil ve výpočtu rušivého světla.
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Přepočet rušivého světla s LDT daty dodanými účastníkem č.1, které použil ve výpočtu rušivého světla.
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Nabídka č.2 Lužické komunální služby s.r.o.
OBSAH NABÍDKY:

(splňuje)

1.

Krycí list nabídky

☒ ANO

☐ NE

2.

Čestné prohlášení dodavatele potvrzující základní způsobilost

☒ ANO

☐ NE

3.
4.

Dokumenty potvrzující splnění profesní způsobilosti
Dokumenty potvrzující technické kvalifikační předpoklady

☒ ANO
☐ ANO

☐ NE
☒ NE

5.

Kalkulace nabídkové ceny

☒ ANO

☐ NE

6.

Světelně technické výpočty

☒ ANO

☐ NE

7.
8.

Technické listy použitých svítidel
Vyplněné parametry nabízených svítidel

☒ ANO
☒ ANO

☐ NE
☐ NE

9.

Vyplněná specifikace nabízených svítidel

☒ ANO

☐ NE

10.

Oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh Smlouvy o dílo

☒ ANO

☐ NE

11.

Závazný harmonogram realizace zakázky

☒ ANO

☐ NE

12.

Seznam poddodavatelů veřejné zakázky

☒ ANO

☐ NE

13.

Garance na optickou a předřadnou část svítidla

☒ ANO

☐ NE

14.

Elektronická příloha

☒ ANO

☐ NE

Ostatní dokumenty (nepovinné)
FORMÁLNÍ POŽADAVKY:

☒ ANO
☐ NE
(splňuje)

15.
16.
17.

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce
Nabídka obsahuje všechny části dle zadávací dokumentace
Technické řešení je v souladu s požadovanými parametry

☒ ANO
☐ ANO
☒ ANO

☐ NE
☒ NE
☐ NE

18.

Písemné vyhotovení nabídky je zpracováno dle ZD

☒ ANO

☐ NE

19.

Nabídka obsahuje CD s požadovaným obsahem

☒ ANO

☐ NE

NEDOSTATKY:

Nabídka neobsahuje 3 referenční zakázky, respektive obsahuje jen 2 referenční
zakázky. Ze dvou obsažených je jedna ve výši alespoň 2.000.000,00 Kč bez DPH
jak vyžaduje ZD.

ZÁVĚR:

Tato nabídka NENÍ prozatím přijatelná, nesplňuje předepsané požadavky
zadavatele. Účastník bude vyzván k doplnění nabídky o doplnění referenčních
staveb.

Poznámka:

Účastník bude vyzván k doplnění své nabídky.
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Nabídka č.3 COMAPG CZ s.r.o.
OBSAH NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky

(splňuje)
☒ ANO

☐ NE

2.

Čestné prohlášení dodavatele potvrzující základní způsobilost

☒ ANO

☐ NE

3.
4.

Dokumenty potvrzující splnění profesní způsobilosti
Dokumenty potvrzující technické kvalifikační předpoklady

☒ ANO
☒ ANO

☐ NE
☐ NE

5.

Kalkulace nabídkové ceny

☒ ANO

☐ NE

6.

Světelně technické výpočty

☒ ANO

☐ NE

7.

Technické listy použitých svítidel

☒ ANO

☐ NE

8.
9.

Vyplněné parametry nabízených svítidel
Vyplněná specifikace nabízených svítidel

☒ ANO
☒ ANO

☐ NE
☐ NE

10.

Oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh Smlouvy o dílo

☒ ANO

☐ NE

11.

Závazný harmonogram realizace zakázky

☒ ANO

☐ NE

12.

Seznam poddodavatelů veřejné zakázky

☒ ANO

☐ NE

13.

Garance na optickou a předřadnou část svítidla

☒ ANO

☐ NE

14.

Elektronická příloha

☒ ANO

☐ NE

Ostatní dokumenty (nepovinné)
FORMÁLNÍ POŽADAVKY:

☒ ANO
☐ NE
(splňuje)

15.
16.

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce
Nabídka obsahuje všechny části dle zadávací dokumentace

☒ ANO
☒ ANO

☐ NE
☐ NE

17.

Technické řešení je v souladu s požadovanými parametry

☒ ANO

☐ NE

18.

Písemné vyhotovení nabídky je zpracováno dle ZD

☒ ANO

☐ NE

19.

Nabídka obsahuje CD s požadovaným obsahem

☒ ANO

☐ NE

NEDOSTATKY:

Nebyly zjištěny.

ZÁVĚR:

Tato nabídka JE přijatelná, splňuje zákonné požadavky a předepsané požadavky
zadavatele a JE POSTOUPENA K HODNOCENÍ.

POZNÁMKA:

V příloze č. 8 jsou špatně vyplněny náklony svítidel. Jedná se o chybu formálního
charakteru, která nemá vliv na kvalitu nabízených svítidel a řešení. Správné
náklony jsou použity ve vzorových světelně technických výpočtech stvrzujících
soulad s ČSN EN 13 201.
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Nabídka č.4 Lamal s.r.o.
OBSAH NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky

(splňuje)
☒ ANO

☐ NE

2.

Čestné prohlášení dodavatele potvrzující základní způsobilost

☒ ANO

☐ NE

3.
4.

Dokumenty potvrzující splnění profesní způsobilosti
Dokumenty potvrzující technické kvalifikační předpoklady

☒ ANO
☐ ANO

☐ NE
☒ NE

5.

Kalkulace nabídkové ceny

☒ ANO

☐ NE

6.

Světelně technické výpočty

☒ ANO

☐ NE

7.

Technické listy použitých svítidel

☒ ANO

☐ NE

8.

Vyplněné parametry nabízených svítidel

☒ ANO

☐ NE

9.

Vyplněná specifikace nabízených svítidel

☒ ANO

☐ NE

10.

Oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh Smlouvy o dílo

☒ ANO

☐ NE

11.

Závazný harmonogram realizace zakázky

☒ ANO

☐ NE

12.

Seznam poddodavatelů veřejné zakázky

☒ ANO

☐ NE

13.

Garance na optickou a předřadnou část svítidla

☒ ANO

☐ NE

14.

Elektronická příloha

☒ ANO

☐ NE

Ostatní dokumenty (nepovinné)
FORMÁLNÍ POŽADAVKY:

☒ ANO
☐ NE
(splňuje)

15.
16.

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce
Nabídka obsahuje všechny části dle zadávací dokumentace

☒ ANO
☐ ANO

☐ NE
☒ NE

17.

Technické řešení je v souladu s požadovanými parametry

☒ ANO

☐ NE

18.
19.

Písemné vyhotovení nabídky je zpracováno dle ZD
Nabídka obsahuje CD s požadovaným obsahem

☒ ANO
☐ ANO

☐ NE
☒ NE

NEDOSTATKY:

V příloze č. 8 jsou špatně vyplněny náklony svítidel. Jedná se o chybu formálního
charakteru, která nemá vliv na kvalitu nabízených svítidel a řešení. Správné
náklony jsou použity ve vzorových světelně technických výpočtech. Nabídka
neobsahu vzorové světelně technické výpočty v otevřeném formátu .evo a LDT
data. Nabídka neobsahu alespoň jednu referenční zakázku v minimální výši
2.000.000,00 Kč bez DPH.

ZÁVĚR:

Tato nabídka NENÍ prozatím přijatelná, nesplňuje předepsané požadavky
zadavatele. Účastník bude vyzván k doplnění nabídky o referenční stavbu
v minimální výši dle ZD a poskytnutí výpočtů v otevřeném formátu .evo a LDT
dat.

POZNÁMKA:

Účastník bude vyzván k doplnění své nabídky.
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5.

VÝZVA K DOPLNĚNÍ DOKUMENTŮ I

Hodnotící komise se shodla, že k regulérnímu vyhodnocení zakázky doporučí zadavateli vyzvat
účastníky k dodání chybějících dokumentů.
Zadavatel dne 11.06.2020 vyzval účastníky s nabídkami č.2 a č.4 k doplnění požadovaných
dokumentů. Termín doručení požadovaných dokumentů byl stanoven na: 16.6.202, 12:00 hod.
(Nabídka č.2) Lužické komunální služby s.r.o.

- výzva doručena elektronicky dne 12.06.2020
- dokumenty zadavateli doručeny: 12.06.2020
- doručení v požadované lhůtě: ANO

(Nabídka č.4) Lamal s.r.o.

- výzva doručena elektronicky dne 12.06.2020
- dokumenty zadavateli doručeny: nedoručeny
- doručení v požadované lhůtě: NE

6.

KONTROLA DOPTANÝCH DOKUMENTŮ

Doplnění účastníka nabídky č. 2 (Lužické komunální služby s.r.o.)
Účastník doplnil v termínu požadované dokumenty dle výzvy zadavatele. Tyto dokumenty stvrzují
požadavky zadavatele dle ZD.
ZÁVĚR:

Tato nabídka JE přijatelná, splňuje zákonné požadavky a předepsané požadavky
zadavatele a JE POSTOUPENA K HODNOCENÍ.

Doplnění účastníka nabídky č. 4 (Lamal s.r.o.)
Účastník nedoplnil požadované dokumenty dle výzvy zadavatele.
ZÁVĚR:

Tato nabídka NENÍ přijatelná, nesplňuje zákonné požadavky a předepsané
požadavky zadavatele a NENÍ POSTOUPENA K HODNOCENÍ.
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7.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Bylo provedeno hodnocení přijatelných nabídek dle stanovených hodnotících kritérií. Základním
hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídky, která
byla vyhodnocena na základě celkové nabídkové ceny.
Kritéria pro zadání veřejné zakázky:
ozn.

A

Název kritéria

Váha kritéria

Nabídková cena v Kč bez DPH

100%

Kritérium A – Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídka č.

2
3

Uchazeč

Lužické komunální služby s.r.o.
COMPAG CZ s.r.o.

Nabídková cena
bez DPH

Pořadí

1.568.982,40 Kč
1.589.645,00 Kč

1.
2.

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudila výši nabídkové ceny ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky (zda některá z nabídek neobsahuje mimořádně nízké
nabídkové ceny) s tímto výsledkem: u žádné nabídky nebyla identifikována mimořádně nízká
cena.
Výše uvedené pořadí bylo hodnotící komisí potvrzeno jako výsledné pořadí hodnocených
nabídek.
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8.

ZÁVĚR

Hodnotící komise provedla otevírání obálek, kontrolu úplnosti nabídek, posouzení splnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a hodnocení dle Zadávací dokumentace.
Do výběrového řízení byly platně dle zadávacích podmínek doručeny zadavateli celkem 4 nabídky,
2 nabídky byly komisí vyřazeny z hodnocení, 2 nabídky byly hodnoceny.
Komise doporučuje zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky vítězného účastníka Lužické
komunální služby s.r.o., IČO 25429060 a uzavřít s ním smlouvu na realizaci předmětu veřejné
zakázky za celkovou nabídkovou cenu 1.568.982,40 Kč bez DPH (1.898.468,70 Kč vč. DPH).
V Doubici, dne 17.06.2020
Podpisy přítomných členů Hodnotící komise:
Jméno, příjmení, funkce

Podpis

Ing. Jan Drozd, starosta obce

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

Miloslav Čapek, zastupitel

Ing. Pavel Nečásek, zastupitel

Ing. Karel Benedikt, přizvaný odborník

Přílohy:

Podepsaná čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
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