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 úklidových služeb v budovách zemského archívu –Moravskoslezský kraj
Komise dne 25.1.2012 v 9:00 hodin pořídila tento protokol o posouzení kvalifikace a posouzení
nabídek.
I.

Složení komise
1.
2.
3.
4.
5.

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
II.1.

Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek:

Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace dodavatelů a ostatních požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci.
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:

FORCORP GROUP spol. s r.o.
Hamerská 812, PSČ 772 06, Olomouc, Holice
Společnost s ručením omezeným
27841031
NE
Nabídka nesplňuje požadavky na kvalifikaci. Dle
Kvalifikační dokumentace měl být předložen seznam
realizovaných úklidových služeb s uvedením min. 3
úklidových služeb, každé v délce min. 12 měsíců
a hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH. U úklidových služeb
poskytovaných společnosti Linaset, a.s. tento
požadavek zadavatele nebyl splněn.
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Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:

Komise vyřadila nabídku:
Odůvodnění vyřazení nabídky:

NE
Ve smlouvě, kterou uchazeč ve své nabídce předložil,
je uveden nesprávný název veřejné zakázky. Dále bod
1.1. Smlouvy - prostory objektů – prostory vůbec
neodpovídají vzorové smlouvě, jež byla poskytnuta
zadavatelem jako součást zadávacích podmínek.
Dále v článku III. Smlouvy – SokA vůbec neodpovídají
vzorové smlouvě, jež byla poskytnuta zadavatelem
jako součást zadávacích podmínek.
ANO
Nejsou splněny požadavky na kvalifikaci.
Ve smlouvě, kterou uchazeč ve své nabídce předložil,
je uveden nesprávný název veřejné zakázky.
Dále bod 1.1. Smlouvy - prostory objektů – prostory
vůbec neodpovídají vzorové smlouvě, jež byla
poskytnuta zadavatelem jako součást zadávacích
podmínek.
Dále v článku III. Smlouvy – SokA vůbec neodpovídají
vzorové smlouvě, jež byla poskytnuta zadavatelem
jako součást zadávacích podmínek.

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:

Komise vyřadila nabídku:
Odůvodnění vyřazení nabídky:

Nabídka č. 3:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:

MW-DIAS, a.s.
Horní Těrlicko 443, PSČ 735 42, Těrlicko
Akciová společnost
25368907
ANO
NE
Uchazeč měl dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace
předložit osvědčení Národního bezpečnostního úřadu
pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté
kopii. Uchazečem takové osvědčení v nabídce nebylo
předloženo.
ANO
Uchazeč měl dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace
předložit osvědčení Národního bezpečnostního úřadu
pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté
kopii. Uchazečem takové osvědčení v nabídce nebylo
předloženo

BONAR PRO s.r.o.
Olomoucká 260/12, PSČ 618 00, okres Brno-město
Společnost s ručením omezeným
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IČ:
Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci:

Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:
Komise vyřadila nabídku:
Odůvodnění vyřazení nabídky:

Nabídka č. 4:
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:

Komise vyřadila nabídku:
Důvod vyřazení nabídky:

25501283
NE
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady - předložit čestné
prohlášení odpovídající znění uvedenému
v Kvalifikační dokumentaci. Uchazeč předložil čestné
prohlášení, které neodpovídá prvnímu odstavci bodu
1 kvalifikační dokumentace.
ANO
ANO
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady - předložit čestné
prohlášení odpovídající znění uvedenému
v Kvalifikační dokumentaci. Uchazeč předložil čestné
prohlášení, které neodpovídá prvnímu odstavci bodu
1 kvalifikační dokumentace.

ANTRA, s.r.o.
Cihelní 2581/81, PSČ 702 00, Ostrava, Moravská
Ostrava
Společnost s ručením omezeným
60777541
NE
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady - předložit čestné
prohlášení odpovídající znění uvedenému
v Kvalifikační dokumentaci. Uchazeč předložil čestné
prohlášení, které neodpovídá prvnímu odstavci bodu
1 kvalifikační dokumentace.
Dále měl uchazeč dle bodu 3 Kvalifikační
dokumentace předložit pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši pojistné
částky min. 10 mil. Kč. Uchazeč předložil pojistnou
smlouvu, která není v požadované výši.
Dále uchazeč nepředložil ISO řady 9000 požadované
dle bodu 4 druhého odstavce Kvalifikační
dokumentace.
NE
Uchazeč měl dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace
předložit osvědčení Národního bezpečnostního úřadu
pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté
kopii. Uchazečem takové osvědčení v nabídce nebylo
předloženo.
ANO
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady - předložit čestné
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prohlášení odpovídající znění uvedenému
v Kvalifikační dokumentaci. Uchazeč předložil čestné
prohlášení, které neodpovídá prvnímu odstavci bodu
1 kvalifikační dokumentace.
Dále měl uchazeč dle bodu 3 Kvalifikační
dokumentace předložit pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši pojistné
částky min. 10 mil. Kč. Uchazeč předložil pojistnou
smlouvu, která není v požadované výši.
Dále uchazeč nepředložil ISO řady 9000 požadované
dle bodu 4 druhého odstavce Kvalifikační
dokumentace.
Uchazeč měl dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace
předložit osvědčení Národního bezpečnostního úřadu
pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté
kopii. Uchazečem takové osvědčení v nabídce nebylo
předloženo.
Nabídka č. 5:
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:

Komise vyřadila nabídku:
Odůvodnění vyloučení nabídky:

Nabídka č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma

SaJ a.s.
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01
Akciová společnost
25643169
NE
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace
předložit seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárního orgánu, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele. Uchazečem předložený
seznam neodpovídá znění Kvalifikační dokumentace.
NE
V uchazečem předložené nabídce u Přílohy smlouvy –
Přehled úklidových ploch včetně požadovaných
četností úklidu – zcela chybí část tabulky, a to od
řádku PRASKOVA 1, 1.P)
ANO
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace
předložit seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgán, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele. Uchazečem předložený
seznam neodpovídá znění Kvalifikační dokumentace.
V uchazečem předložené nabídce u Přílohy smlouvy –
Přehled úklidových ploch včetně požadovaných
četností úklidu – zcela chybí část tabulky, a to od
řádku PRASKOVA 1, 1.PP

LESK – Jiří Vejmelka
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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:

Komise vyřadila nabídku:
Odůvodnění vyloučení uchazeče:

tř. T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek – Místek
Fyzická osoba
10600230
NE
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady - předložit čestné
prohlášení odpovídající znění uvedenému
v Kvalifikační dokumentaci. Uchazeč předložil čestné
prohlášení, které neodpovídá prvnímu odstavci bodu
1 kvalifikační dokumentace.
Dále měl uchazeč dle bodu 3 Kvalifikační
dokumentace předložit pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši pojistné
částky min. 10 mil. Kč. Uchazeč pojistnou smlouvu
vůbec nepředložil.
Dále měl uchazeč dle bodu 4 prvního odstavce
Kvalifikační dokumentace předložit seznam
realizovaných úklidových služeb s uvedením min. 3
úklidových služeb, každé v délce min. 12 měsíců
a hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH. Uchazeč tento
seznam vůbec nepředložil.
Dále uchazeč nepředložil ISO řady 9000 požadované
dle bodu 4 druhého odstavce Kvalifikační
dokumentace.
NE
Uchazeč měl dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace
předložit osvědčení Národního bezpečnostního úřadu
pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté
kopii. Uchazečem takové osvědčení v nabídce nebylo
předloženo.
ANO
Uchazeč měl dle bodu 1 Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady - předložit čestné
prohlášení odpovídající znění uvedenému
v Kvalifikační dokumentaci. Uchazeč předložil čestné
prohlášení, které neodpovídá prvnímu odstavci bodu
1 kvalifikační dokumentace.
Dále měl uchazeč dle bodu 3 Kvalifikační
dokumentace předložit pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši pojistné
částky min. 10 mil. Kč. Uchazeč pojistnou smlouvu
vůbec nepředložil.
Dále měl uchazeč dle bodu 4 prvního odstavce
Kvalifikační dokumentace předložit seznam
realizovaných úklidových služeb s uvedením min. 3
úklidových služeb, každé v délce min. 12 měsíců
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a hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH. Uchazeč tento
seznam vůbec nepředložil.
Dále uchazeč nepředložil ISO řady 9000 požadované
dle bodu 4 druhého odstavce Kvalifikační
dokumentace
Uchazeč měl dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace
předložit osvědčení Národního bezpečnostního úřadu
pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté
kopii. Uchazečem takové osvědčení v nabídce nebylo
předloženo.
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:

Komise vyřadila nabídku:
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:
Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci:
Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:
Komise vyřadila nabídku:

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.
NE

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

V Opavě dne 25.1.2012
Jméno a příjmení členů komise

Podpis

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