PROTOKOL O DOKONČENÍ 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 úklidových služeb v budovách zemského archívu –Moravskoslezský kraj
Komise dne 7. 2. 2012 v 11:00 hodin pořídila tento protokol o dokončení posouzení nabídek.
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1.
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Složení komise
Ing. Liběna Pinkasová – vedoucí ekonomicko-provozního oddělení, o. č. 675737
Ing. Jiří Riedel – interní auditor, o. č. 799199
Dagmar Heinzová – technik, o. č. 611623
Miroslav Olszewski, technik, o. č. 665827
Jana Morischová – vedoucí sekretariátu, o. č. 707879

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.
II.

Náplň jednání komise

Náplní jednání komise bylo:
- Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek
Seznam nabídek, které jsou předmětem dokončení posouzení nabídek:
Nabídka č. 7:
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:

Clarima, s.r.o.
Okružní 29a, PSČ 638 00, Brno, okres Brno-město

Společnost s ručením omezeným
45476012
ANO
NE
Komise shledává uchazečem uvedenou nabídkovou
cenu bez DPH mimořádně nízkou a požaduje po
uchazeči vysvětlení mimořádně nízké nabídkové
ceny.
Komise vyřadila nabídku:
NE
Uchazeč doručil písemné zdůvodnění ANO
mimořádně nízké nabídkové ceny ve
stanovené lhůtě:
Uchazeč doručil písemné zdůvodnění NE
mimořádně
nízké
nabídkové
ceny
1

v požadovaném rozsahu a formě:
Hodnotící komise přijala zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny jako
odůvodněné:
Komise vyřadila nabídku:
Důvod vyřazení nabídky:

NE

ANO
Komise zdůvodnění mimořádně nabídkové ceny
neakceptuje
jako
dostatečné.
Uchazečem
deklarovaný standard úklidu v objemu 160m2/hod
nelze brát jako adekvátní vysvětlení jeho mimořádně
nízké nabídkové ceny vzhledem k předmětu plnění
výše uvedené veřejné zakázky. Předmět úklidu je
definován v příloze smlouvy č.2 – Seznam výkonů a
vyplývají z něj další povinné činnosti potřebné k plnění
předmětu veřejné zakázky, nejen úklidy ploch v m2,
jak zdůvodnil uchazeč. Uchazeč nevyužil možnosti
prohlídky místa plnění, aby si mohl dostatečně
prohlédnout prostory k úklidu. Dále bylo komisí
shledáno, že uchazeč v příloze smlouvy č.1A –
Specifikace úklidových činností včetně ceníku pro
Zemský archiv v Opavě, neocenil položku číslo 104 –
archiv. Nabídka uchazeče nesplňuje požadavky
zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a
vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny není
akceptováno a komise vyřazuje nabídku.

Seznam nabídek, které jsou předmětem hodnocení:
Nabídka č. 8:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:
Pořadí nabídky:

ISS Facility Services s.r.o.
Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, Praha 4, Krč
Společnost s ručením omezeným
60470291
1.596.853,43
1.

V Opavě dne 7. 2. 2012
Jméno a příjmení členů komise

Podpis

Ing. Liběna Pinkasová
Ing. Jiří Riedel
Dagmar Heinzová
Miroslav Olszewski
Jana Morischová
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