PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE
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 – Olomoucký kraj

Komise se dne 25.1.2012 sešla na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého
rozsahu, z něhož pořídila tento protokol.
I.

Složení komise
1.
2.
3.
4.
5.

PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. – ředitel SOkA Olomouc, o. č. 707755
Miloš Machulka – správce objektu , o. č. 707793
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 nabídek .
Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace dodavatelů a z hlediska požadavků stanovených
v zadávací dokumentaci.
Seznam nabídek, které jsou předmětem posouzení:
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:

SIDA s.r.o.
Krapkova 28, 796 01 Prostějov
Společnost s ručením omezeným
60697148
NE
Zadavatel požadoval prokázání splnění technického
kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
významných služeb ve formě čestného prohlášení
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Dodavatel
1

splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud
v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 služby
obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného
charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro
jednoho objednatele v délce min. 12 měsíců, ve
finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za
uvedenou službu.
V předloženém seznamu ve formě čestného
prohlášení není uveden finanční rozsah uvedených
služeb.
Nabídka splňuje požadavky zadavatele
ANO
uvedené v zadávacích podmínkách:
Komise vyřadila nabídku:
ANO
Odůvodnění vyřazení nabídky:
Zadavatel požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením
seznamu 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 3 služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou
obdobného charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro jednoho objednatele v délce min. 12
měsíců, ve finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za uvedenou službu.
V předloženém seznamu ve formě čestného prohlášení není uveden finanční rozsah uvedených
služeb.
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:

FORCORP GROUP spol. s r. o.
Hamerská 812, 772 06 Olomouc - Holice
Společnost s ručením omezeným
27841031
NE
Zadavatel požadoval prokázání splnění technického
kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
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 3 služby
obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného
charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro
jednoho objednatele v délce min. 12 měsíců, ve
finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za
uvedenou službu.
Dodavatel předložil seznam realizovaných zakázek ve
formě čestného prohlášení. V tomto seznamu je
uvedena zakázka poskytovaná společnosti Linaset,
a.s. v Budišově nad Budišovkou s rozsahem plnění
167.000,- Kč bez DPH ročně.
ANO
2

Komise vyřadila nabídku:
ANO
Důvod vyřazení:
Zadavatel požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením
seznamu 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 3 služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou
obdobného charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro jednoho objednatele v délce min. 12
měsíců, ve finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za uvedenou službu.
Dodavatel předložil seznam realizovaných zakázek ve formě čestného prohlášení. V tomto seznamu
je uvedena zakázka poskytovaná společnosti Linaset, a.s. v Budišově nad Budišovkou s rozsahem
plnění 167.000,- Kč bez DPH ročně.
Nabídka č. 3:
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:

VAMÍK s.r.o.
Na hrázi 4, 796 01 Prostějov
Společnost s ručením omezeným
26921332
NE
Zadavatel požadoval prokázání splnění technického
kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
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 3 služby
obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného
charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro
jednoho objednatele v délce min. 12 měsíců, ve
finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za
uvedenou službu. Dále zadavatel požadoval
prokázání
splnění
technického
kvalifikačního
předpokladu předložením certifikátu systému řízení
jakosti vydaného podle českých technických norem
řady ČSN EN ISO 9000 v oblasti předmětu plnění
veřejné zakázky akreditovanou osobou.
Dodavatel předložil Osvědčení o poskytování
úklidových služeb pro Městský úřad Prostějov, Odbor
správy a zabezpečení. V osvědčení není uvedený
finanční rozsah za uvedenou službu. Dodavatel
nepředložil žádné jiné osvědčení o poskytování
úklidových služeb pro další veřejné zadavatele,
přičemž by postačil seznam ve formě čestného
prohlášení.
Dále dodavatel v nabídce nepředložil certifikát ISO
9000 z důvodu považování tohoto požadavku za
diskriminační.
NE
Dodavatel ve své nabídce nepředložil osvědčení
3

Národního bezpečnostního úřadu dle zákona č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti pro přístup k utajovaným
informacím pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší
v prosté kopii.
Dále dodavatel předložil ve své nabídce Smlouvu, ve
které je uvedena cena neshodující se s cenou
uvedenou v krycím listě nabídky. Dále ve smlouvě na
str. 46 je nepovolená úprava a to doplňující věta v čl.
II odst. 5), která není obsažena ve vzoru smlouvy.
Dále na str. 46 Smlouvy, článek III. Odměna
poskytovatele, odst. 2) chybí poslední věta tohoto
odstavce. Na straně 47, článek IV. Práva a povinnosti
poskytovatele nesouhlasí odst. 1)d) se vzorem.
Dodavatel změnil znění tohoto odstavce.
ANO

Komise vyřadila nabídku:
Důvod vyřazení:
Zadavatel požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením
seznamu 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 3 služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou
obdobného charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro jednoho objednatele v délce min. 12
měsíců, ve finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za uvedenou službu. Dále zadavatel
požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením certifikátu systému
řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 v oblasti předmětu
plnění veřejné zakázky akreditovanou osobou.
Dodavatel předložil Osvědčení o poskytování úklidových služeb pro Městský úřad Prostějov, Odbor
správy a zabezpečení. Z tohoto osvědčení není zřejmý finanční rozsah za uvedenou službu.
Dodavatel nepředložil žádné jiné osvědčení o poskytování úklidových služeb pro další veřejné
zadavatele, přičemž by postačil seznam ve formě čestného prohlášení.
Dále dodavatel v nabídce nepředložil certifikát ISO 9000 z důvodu považování tohoto požadavku za
diskriminační.
Dodavatel ve své nabídce nepředložil osvědčení Národního bezpečnostního úřadu dle zákona č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro přístup
k utajovaným informacím pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté kopii.
Dále dodavatel předložil ve své nabídce Smlouvu, ve které je uvedena cena neshodující se s cenou
uvedenou v krycím listě nabídky. Dále ve smlouvě na str. 46 je nepovolená úprava a to doplňující věta
v čl. II odst. 5), která není obsažena ve vzoru smlouvy. Dále na str. 46 Smlouvy, článek III. Odměna
poskytovatele, odst. 2) chybí poslední věta tohoto odstavce. Na straně 47, článek IV. Práva a
povinnosti poskytovatele nesouhlasí odst. 1)d) se vzorem. Dodavatel změnil znění tohoto odstavce.
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:

SaJ a.s.
Novodvorská 11010/14, 142 01 Praha 4
Akciová společnost
25643169
4

Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci:
Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:

Komise vyřadila nabídku:
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:

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

MACHMAX
Macháčková Simona
Čištění vozidel, úklidové služby
Na Chmelínku 63, 751 21 Prosenice
70627517
NE
Zadavatel požadoval prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů předložením
čestného
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
písm. a) až l).
Dále zadavatel požadoval prokázání splnění profesních
kvalifikačních
předpokladů
předložením
výpisu
z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání
podle
zvláštních
právních
předpisů
v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dále zadavatel požadoval prokázání splnění ekonomického
a finančního předpokladu předložením pojistné smlouvy
nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě, min. ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč.
K
prokázání
splnění
technického
kvalifikačního
předpokladu zadavatel požadoval předložení seznamu
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 3 služby obdobného charakteru a
rozsahu. Službou obdobného charakteru a rozsahu se
rozumí zajištění úklidu pro jednoho objednatele v délce
min. 12 měsíců, ve finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez
DPH za uvedenou službu. Dále zadavatel požadoval
předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle
českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000
v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky akreditovanou
osobou.
Dodavatel předložil k prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů nevyhovující čestné prohlášení.
5

Nabídka splňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách:

Nejsou v něm obsažena celá znění písm. a) až l).
K prokázání
profesních
kvalifikačních
předpokladů
dodavatel předložil pouze výpis z živnostenského rejstříku.
Pojistnou smlouvu k prokázání splnění ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel vůbec
nepředkládá.
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dodavatel předložil seznam významných služeb. Z tohoto
seznamu však není zřejmý jejich rozsah ani doba plnění.
Dále dodavatel nepředložil certifikát řady ČSN EN ISO
9000.
NE
Smlouva obsahuje pouze přílohu č. 2 – Seznam výkonů.
Ostatní přílohy (Příloha č. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3 a 4 nejsou
součástí Smlouvy, nejsou vůbec přiloženy. Dále ve smlouvě
nejsou doplněna jména odpovědných lidí a jejich telefonní
čísla v čl. IX. Závěrečná ustanovení na straně 6.
ANO

Komise vyřadila nabídku:
Důvod vyřazení:
Zadavatel požadoval prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů písm. a) až l).
Dále zadavatel požadoval prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Dále zadavatel požadoval prokázání splnění ekonomického a finančního předpokladu předložením
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, min. ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč.
K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu zadavatel požadoval předložení seznamu
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 3 služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou
obdobného charakteru a rozsahu se rozumí zajištění úklidu pro jednoho objednatele v délce min. 12
měsíců, ve finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za uvedenou službu. Dále zadavatel
požadoval předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem
řady ČSN EN ISO 9000 v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky akreditovanou osobou.
Dodavatel předložil k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů nevyhovující čestné
prohlášení. Nejsou v něm obsažena celá znění písm. a) až l).
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel předložil pouze výpis z živnostenského
rejstříku.
Pojistnou smlouvu k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
dodavatel vůbec nepředkládá.
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předložil seznam významných
služeb. Z tohoto seznamu však není zřejmý jejich rozsah ani doba plnění. Dále dodavatel nepředložil
certifikát řady ČSN EN ISO 9000.
Dodavatel ve své nabídce nepředložil osvědčení Národního bezpečnostního úřadu dle zákona č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro přístup
k utajovaným informacím pro stupeň utajení „vyhrazené“ nebo vyšší v prosté kopii.
Smlouva obsahuje pouze přílohu č. 2 – Seznam výkonů. Ostatní přílohy (Příloha č. 1A, 1B, 1C, 1D,
6

1E, 3 a 4 nejsou součástí Smlouvy, nejsou vůbec přiloženy. Dále ve smlouvě nejsou doplněna jména
odpovědných lidí a jejich telefonní čísla v čl. IX. Závěrečná ustanovení na straně 6.
Nabídka č. 6:
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, 638 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
45476012
ANO
NE
Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval:
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy.
Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a
Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako
návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce
odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky
dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat
zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky
dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele.
Uchazečem uvedená cena bez DPH ve smlouvě
nesouhlasí s cenou bez DPH na krycím listu nabídky,
str. 3
ANO

Komise vyřadila nabídku:
Důvod vyřazení:
Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval: Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy.
Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po
obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva
nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele.
Uchazečem uvedená cena bez DPH ve smlouvě nesouhlasí s cenou bez DPH na krycím listu
nabídky, str. 3
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:

Agency of Security FENIX, a.s.
Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
Akciová společnost
25720589
ANO
ANO
NE
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I.

Odlišný názor člena komise:

Žádný z členů komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.
V Opavě dne 25.1.2011
Jméno a příjmení člena komise

Podpis

PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
Miloš Machulka
Dagmar Heinzová
Miroslav Olszewski
Jana Morischová
Přílohy:
Seznam podaných nabídek
Otevřené nabídky
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