„ZŠ Liberec, ul. 5. května – opravy omítek a dlažeb“
Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Nabídková cena v Kč bez DPH

Stavba a interiér Praha
s.r.o. (2)

DALU, s.r.o. (5)

DKK Stav s.r.o. (8)

SYBAN, s.r.o. (9)

Liebscher & Pohl,
spol. s.r.o. (3)

338 010,59

364 498,45

383 741,03

388 888

350 548,52











 (chybí datum ve
smlouvě)

 (chybí datum ve
smlouvě)

 (posun jména)








 nepředložil,
nevyužije

















 nepředložil,
nevyužije

 Doložil, využije

 doložil, nevyužije

 doložil, nevyužije

Celková PH
397.000 Kč bez
DPH

Titulní list
Návrh smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou
osobou
ČP dle § 68 odst. 3 zákona
ČP o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí
Čestné prohlášení o nestrannosti
Seznam subdodavatelů / ČP
Další poznámky

Posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
§ 54 – obchodní rejstřík
§ 54 – doklad o oprávnění k podnikání
§ 56 – seznam zakázek za 5 let (výstavby nebo opravy
bytových domů či budov občanské vybavenosti) podobného
charakteru a podobného rozsahu
3 zakázky, ve výši min. 198.500,- Kč bez DPH/1 zakázka

Stavba a interiér Praha
s.r.o.

X

X

OR – výpis z obchodního rejstříku, ŽR – výpis z živnostenského rejstříku, ŽL – živnostenský list

DALU, s.r.o.

DKK Stav s.r.o.

SYBAN, s.r.o.







Liebscher & Pohl,
spol. s.r.o.


X

OR

 OR, ŽR, ŽL

 OR, ŽR

X


Seznam +
osvědčení
(v seznamu chybí
popis - rozsah
plnění, ten je patrný
z osvědčení)


Seznam (chybně
uveden investor –
formální chyba)

X

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek
ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Nabídková cena v Kč bez DPH

Spiders, s.r.o. (4)

RODA construction
s.r.o. (1)

STAVO-UNION
stavební společnost
s.r.o. (7)

367 511

363 878

311 404,77

375 404

Celková PH
397.000 Kč bez
DPH

 (chybí bankovní
spojení, chybí haléře
v ceně)

Titulní list

Návrh smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou
osobou

ČP dle § 68 odst. 3 zákona
ČP o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí
Čestné prohlášení o nestrannosti
Seznam subdodavatelů / ČP

Další poznámky

HM Building.cz s.r.o.
(6)



(chybí haléře v ceně)

(cena zaokrouhlena
špatné IČ titulní list
nahoru)



dopsáno číslo smlouvy
v návrhu smlouvy je
chybí bankovní spojení

– ve smlouvě cena
stejná cena jako na
-ve smlouvě cena
nízká cena položek č. 3
stejná jako na titulním
titulním listu – rozdíl
stejná jako na titulním
a 4 - vnitřní sanační
s položkovým rozpočtem
listu
listu
štuková omítka
Podivně vytištěná
Doplněno číslo
smlouva
smlouvy












 ČP nevyužijí
 ČP nevyužijí
 ČP nevyužijí
 nedodal, nevyužije
v položkovém
rozpočtu se liší cena
v položkovém
s titulním listem – o
nízká cena položek č. 3
rozpočtu se liší cena
není podepsaný
desetiny
a 4 - vnitřní sanační
s titulním listem – o
rozpočet
- nízká cena položek č.
štuková omítka
desetiny
3 a 4 - vnitřní sanační
štuková omítka

Posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
§ 54 – obchodní rejstřík
§ 54 – doklad o oprávnění k podnikání
§ 56 – seznam zakázek za 5 let (výstavby nebo opravy
bytových domů či budov občanské vybavenosti) podobného
charakteru a podobného rozsahu
3 zakázky, ve výši min. 198.500,- Kč bez DPH/1 zakázka

HM Building.cz s.r.o.

Spiders, s.r.o.





OR

OR

X

OR – výpis z obchodního rejstříku, ŽR – výpis z živnostenského rejstříku, ŽL – živnostenský list

X

RODA construction.
s.r.o.


OR, ŽR
x

STAVO-UNION
stavební společnost
s.r.o.

 OR, ŽL
X seznam +
osvědčení (jiný
druh budov –
výrobní hala)

