PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

ČR – Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
PhDr. Karel Müller - ředitel
70979057

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc
Komise dne 25.1.2012 v 10:30.hodin pořídila tento protokol o posouzení nabídek.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Složení komise
PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. – ředitel SOkA Olomouc, o. č. 707755
Miloš Machulka – správce objektu , o. č. 707793
Ing. Jiří Riedel – interní auditor, o. č. 799199
Dagmar Heinzová – technik, o. č. 611623
Miroslav Olszewski, technik, o. č. 665827

Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem podaných nabídek a prohlašují, že
budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí na
jednání a nejsou ve vztahu k veřejné zakázce a dodavatelům podjati, nepodíleli se na zpracování
nabídky, nemají osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s dodavateli, kteří předložili nabídku, je
nespojuje osobní, pracovní či jiný poměr.

I.

Náplň jednání komise

Náplní jednání komise bylo posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace.
Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace dodavatelů z hlediska požadavků stanovených
v kvalifikační dokumentaci.
Seznam nabídek, které jsou předmětem posouzení kvalifikace:
Nabídka č. 1:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci:
Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:
Nabídka byla vyřazena:

SIDA s.r.o.
Krapkova 28, 796 01 Prostějov
s.r.o.
606 97 148
NE
ANO
ANO
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Důvod vyřazení nabídky:
Zadavatel požadoval v kvalifikační dokumentaci v článku 4 předložit seznam významných služeb ve
formě čestného prohlášení realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech
realizoval alespoň 2 služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného charakteru a
rozsahu se rozumí zajištění ostrahy objektu vybaveného elektronickým zabezpečovacím systém,
elektronickou požární signalizací, stabilním hasicím zařízením a systémem měření a regulace ve
finančním rozsahu min. 1 mil. Kč bez DPH za uvedenou službu.
Dodavatel ve své nabídce předložil seznam významných služeb v posledních 3 letech. Předložený
seznam nemá formu čestného prohlášení s uvedením jejich rozsahu, tj. z předloženého seznamu
není zřejmé zda se jedná o služby obdobného charakteru a rozsahu, tj. zajištění ostrahy objektu
vybaveného elektronickým zabezpečovacím systém, elektronickou požární signalizací, stabilním
hasicím zařízením a systémem měření a regulace ve finančním rozsahu min. 1 mil. Kč bez DPH za
uvedenou službu.
Dále zadavatel požadoval v kvalifikační dokumentaci v článku 4 předložit osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za realizaci příslušných služeb, a to způsobem: Dodavatel
předloží strukturované profesní životopisy, doklady o vzdělání a doklady o odborné způsobilosti osob,
které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují
uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Strukturovaný
profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené
vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl
na realizaci této veřejné zakázky a výpis z rejstříku trestů.
Dodavatel ve své nabídce předložil pouze čestné prohlášení o realizačním týmu s uvedením
jednotlivých osob. Dodavatel ve své nabídce však nepředložil strukturované profesní životopisy,
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisy z rejstříku trestů u osob realizačního týmu, tj. pana
Jaromíra Pospíšila, pana Jindřicha Vetchého a pana Bohumila Povolného.

Nabídka č. 2:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci:
Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:
Nabídka byla vyřazena:
Důvod vyřazení nabídky:

SECURITAS ČR s.r.o.
Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
s.r.o.
438 72 026
ANO
ANO
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II.

Odlišný názor člena komise:

Žádný z členů komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.
V Opavě dne 25.1.2012
Jméno a příjmení člena komise

Podpis

PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
Miloš Machulka
Ing. Jiří Riedel
Dagmar Heinzová
Miroslav Olszewski
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