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PROTOKOL O DOKONČENÍ POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
ZADAVATEL:  ČR – Zemský archiv v Opavě 
Sídlem:   Sněmovní 1, 746 22 Opava 
Zastoupený:  PhDr. Karel Müller - ředitel 
IČ:    70979057 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: 
Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj 
 
 
Komise se dne 7. 2. 2012 sešla na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého 
rozsahu, z něhož pořídila tento protokol. 
 
I. Složení komise 
 

1. PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. – ředitel SOkA Olomouc, o. č. 707755 

2. Miloš Machulka – správce objektu , o. č. 707793 

3. Dagmar Heinzová – technik, o. č. 611623 

4. Miroslav Olszewski, technik, o. č. 665827 

5. 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 dokončení posouzení nabídek. 
 
Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace dodavatelů a z hlediska požadavků stanovených 
v zadávací dokumentaci.  
  
Seznam nabídek, které jsou předmětem dokončení posouzení:  
 
Nabídka č. 4: 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

SaJ a.s. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Novodvorská 11010/14, 142 01 Praha 4 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ: 25643169 

Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci: ANO 

Nabídka splňuje požadavky zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách: 

NE 
Komise shledává uchazečem uvedenou nabídkovou 
cenu bez DPH mimořádně nízkou a požaduje po 
uchazeči vysvětlení mimořádně nízké nabídkové 
ceny. 
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Komise vyřadila nabídku: NE 

Uchazeč doručil písemné zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
stanovené lhůtě: 

ANO 

Uchazeč doručil písemné zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny 
v požadovaném rozsahu a formě: 

NE 

Hodnotící komise přijala zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny jako 
odůvodněné: 

NE 

Komise vyřadila nabídku: ANO 
Důvod vyřazení nabídky: 
Komise zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny neakceptuje jako dostatečné. Uchazeč 
deklaruje výpočty nabídkové ceny v závislosti na průměrné plošné výměře, kterou předpokládá uklidit 
za 1hod. Takové vysvětlení nelze brát jako adekvátní vysvětlení jeho mimořádně nízké nabídkové 
ceny vzhledem k předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky. Ve svém vysvětlení mimořádně 
nízké nabídkové ceny dále uchazeč uvádí, že na prohlídce místa plnění bylo řečeno, které položky 
nebudou fakturovány základní fakturou. Komise s tímto tvrzením nesouhlasí, neboť uchazeč nevyužil 
možnosti účastnit se prohlídky místa, aby si mohl dostatečně prohlédnout členitost prostor k úklidu, a 
navíc takové konstatování nebylo na prohlídce řečeno. 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.  
 
Dále bylo komisí shledáno, že uchazeč v příloze smlouvy č.1E – Specifikace úklidových činností 
včetně ceníku pro SOKA Šumperk, v řádku 101 – pořádací místnost, zasáhnul do položkového 
rozpočtu a změnil v sloupci „Četnost úklidu, která bude oceněna (MODEL)“ na 1x, místo zadavatelem 
požadovaných 5x. Uchazeč nebyl oprávněn do této přílohy zasahovat a měnit požadavky 
zadavatele, jak zadavatel uváděl v zadávacích podmínkách. 
 
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. 7: 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Agency of Security FENIX, a.s. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ: 25720589 

Nabídková cena bez DPH: 1.244.127,30 Kč 

Pořadí nabídky: 1. 
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I. Odlišný názor člena komise: 
 
Žádný z členů komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.   
 

V Opavě dne 7. 2. 2012 
 

Jméno a příjmení člena komise  Podpis 

PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.   

Miloš Machulka   

Dagmar Heinzová   

Miroslav Olszewski  

Jana Morischová   

 


