PROTOKOL O ZKRÁCENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VZMR II. KATEGORIE
(předpokládaná hodnota zakázky nad 25.000,- Kč do 100.000,-Kč bez DPH)
Název zakázky:

Spolupráce a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Evidenční číslo zakázky:

VZCK 0050/201/OVV/Rou

Zadavatel:

město Český Krumlov, zastoupené Ing. Vendulou Roučovou, vedoucí odboru vnitřních věcí
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Předmět zakázky:

Poradenské služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro město Český Krumlov.

Podmínky:

Specifikace minimálních požadavků:

Oblast BOZP
- vypracovat analýzu rizik, ze které předpokládám vyplynou nové interní směrnice, pokyny a další bezpečnostní předpisy
- provádět školení v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, řidiči referentských vozidel), vypracování povinné dokumentace o
školení BOZP
- provádění povinných kontrol bezpečnosti práce u zaměstnavatele, doporučení, návrhy na zlepšení
- spolupráce v případě pracovního úrazu
- oblast pracovního lékařství (máme smluvního lékaře)
- provádění revizí (technická zařízení)
- další povinnosti vyplývající z platné legislativy; poradenství; reakce na změny apod.
Oblast PO
- zpracování veškeré povinné dokumentace požární ochrany (posouzení stávajících dokumentů, jejich případné dopracování, přepracování)
- provádění povinných preventivních kontrol v oblasti PO
- provádění školení v oblasti PO (preventista PO?)
- revize hasících přístrojů
- další povinnosti vyplývající z platné legislativy; poradenství, reakce na změny apod.
Hodnotící kritéria:

Cena ročního paušálu bez DPH, reference.

Místo / termín plnění: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Průběžně, smlouva na dobu neurčitou.
Termín oslovení uchazečů:

21. – 22. 9. 2017

K předložení nabídek byli vyzváni 4 uchazeči (nabídky č. 1 – 4). Odbor vnitřních věcí obdržel dodatečnou nabídku od Ing. Romana Jirásko (nabídka č. 5)
Pořadí
doručení

Vyhověla-nevyhověla
(vč. zdůvodnění)

Nabídka firmy

J. K. advisory service s. r. o.
Dubné 209, 373 84 Dubné
MS Bohemia s. r. o. – Mgr. Filip Junek, MBA
Lidická tř. 605/110, 370 01 České Budějovice
PoPoS CZ spol. s. r. o.
Jiráskova 360, 373 82 Boršov nad Vltavou
BEPOS, s. r. o.
Novohradská 21, 370 01 České Budějovice
Ing. Roman Jirásko
Otakarova 65, 370 01 České Budějovice

1.
2.
3.
4.
5.

Cena celkem v Kč
(bez DPH)

Termín plnění

Pořadí
vyhodnocení

Vyhověla.

14.000 Kč za rok

neurčito

1.

Vyhověla

79.400 Kč za rok

neurčito

3.

Vyhověla

90.000 Kč za rok

neurčito

4.

Nabídka nebyla
zaslána.

---

Vyhověla

60.000 Kč za rok

neurčito

2.

Nabídku nepředložili tito vyzvaní uchazeči: J.K. advisory service s. r. o., MS Bohemia s. r. o., PoPoS CZ spol. s. r. o., Ing. Roman Jirásko.
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka:

J.K. advisory service s. r. o.

Zdůvodnění: Společnost J.K. advisory service s. r. o. předložila nabídku, která vyhověla zadaným podmínkám a za roční spolupráci nabídla nejnižší cenu.

Níže podepsaní činí svým podpisem kromě odsouhlasení hodnocení i čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k předmětné zakázce. Prohlašují, že se
nepodíleli na zpracování žádné z nabídek, které byly předloženy, nemají osobní zájem na zadání zakázky ani je nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný
poměr s uchazeči. Dále prohlašují, že se zřetelem k výsledku zadávacího řízení se jim nedostane žádné osobní výhody a neutrpí újmu. Níže podepsaní výslovně
prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s hodnocením nabídek.
Dne:

30. 11. 2017

Zpracovala:

Ing. Vendula Roučová

Podpis: ....................................

