PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU II. KATEGORIE
1. Název zakázky: Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových
kotelen v majetku města Český Krumlov
2. Evidenční číslo zakázky: VZCK 0045/2018
3. Zadavatel: Město Český Krumlov, sídlem nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ:
00245836
4. Odkaz na uveřejnění výzvy k podání nabídek:
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html dne 7.11.2018.
5. Seznam oslovených účastníků:
K předložení nabídek bylo vyzváno á účastníků.
č. Název firmy, adresa, IČ resp. jméno, příjmení, místo podnikání, IČO
1

KOMTERM Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, 14000 Praha, IČO: 28510011

2

INSTALLTOP spol. s r.o., U Cihelny 2128, 39002 Tábor, IČO: 48204676

3

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 37341 Hluboká nad Vltavou, IČO: 02595826

4

SVITÁK - měření a regulace tepla, s.r.o., U Dráhy 783/1, 37008 České Budějovice, IČO:
26027721

5

ŠTROB &, spol. s r.o., Senovážné nám. 231/7, 37001 České Budějovice IČO: 14498758

6

KLIMATIK spol. s r.o., Vltavské nábř. 526/7, 370 05 České Budějovice, IČO: 15769992

7

"ZITAS spol. s r.o.", Chvalšinská 242, 38101 Český Krumlov, IČO: 45021392

8

Energo Český Krumlov s.r.o., Pod Kaštany 181, 38101 Český Krumlov, IČO: 48201871

6. Termín otevírání obálek:
Otevírání obálek se konalo dne 14.12.2018 od 9:30 hod. na adrese: Městský úřad Český Krumlov,
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
7. Komise pro otevírání nabídek
Jméno a příjmení člena (náhradníka) komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

pracovní zařazení

Ing. Petr Pešek

vedoucí OI

Ing. Josef Hermann

místostarosta

Mgr. Jana Poláčková

advokát

8. Záznam o kontrole převzatých nabídek
Komise převzala od zadavatele celkem 3 ks nabídek v listinné podobě. 1 nabídka byla podána
elektronicky. Všechny nabídky byly podány v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek. Komise
provedla jejich kontrolu a konstatuje, že obálky s nabídkou jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah
nedá vyjmout a jsou neporušeny. Nabídka podaná v elektronické podobě je autentická a nebylo s ní
manipulováno.
9. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami
Komise otevřela obálky s nabídkami, nejdříve nabídku v elektronické podobě a poté nabídky
v listinné podobě (podle pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje:

Účastník
(obchodní firma, sídlo, IČ)

Číslo
nabídky

1.

2.

Číselně vyjádřitelná kritéria
hodnocení – nabídková cena
za 1 rok činnosti bez DPH

Číselně vyjádřitelná
kritéria hodnocení –
nabídková cena za 1
hodinu výkonu při
opravách bez DPH

646.990,- Kč

600,- Kč

79.000,- Kč
rozpor mezi cenami na
krycím listu nabídky, v KS a
v oceňované tabulce
(1.603.150,- Kč)

480,- Kč

KOMTERM Čechy, s.r.o., Bělehradská
55/15, 14000 Praha, IČO: 28510011
ŠTROB &, spol. s r.o., Senovážné nám.
231/7, 37001 České Budějovice IČO:
14498758

3.

Energo Český Krumlov s.r.o., Pod Kaštany
181, 38101 Český Krumlov, IČO: 48201871

1.561.000,- Kč

320,- Kč

4.

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 37341
Hluboká nad Vltavou, IČO: 02595826

2.171.597,- Kč

450,- Kč

Komise konstatuje, že všechny nabídky vyhověly požadavkům zadavatele pro otevírání obálek a budou
dále posuzovány a hodnoceny komisí pro posouzení a hodnocení nabídek. Žádný z členů komise nezastává
odlišný názor.
V Českém Krumlově, dne 14.12.2018
Ing. Petr Pešek

.....................................

Ing. Josef Hermann

.....................................

Mgr. Jana Poláčková

.....................................

PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU II. KATEGORIE
1. Název zakázky: Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen
v majetku města Český Krumlov
2. Evidenční číslo zakázky: VZCK 0045/2018
3. Zadavatel: Město Český Krumlov, sídlem nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836
4. Odkaz na uveřejnění výzvy k podání nabídek:
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html dne 7.11.2018.
5. Termín posouzení a hodnocení nabídek:
Jednání komise se konalo dne 19.12.2018 od 13:00 hod. na adrese: Městský úřad Český Krumlov,
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
6. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Jméno a příjmení člena (náhradníka) komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Mgr. Dalibor Carda
Ing. Petr Pešek
Zdeněk Kmoch
Mgr. Jana Poláčková

pracovní zařazení
starosta
vedoucí OI
technik OI
advokát

Komise převzala od zadavatele 3 ks nabídek v listinné podobě a 1 nabídku v elektronické podobě a
seznámila se se závěry komise pro otevírání nabídek.
Komise rozhodla, že jako první provede hodnocení nabídek. Komise následně posoudí pouze
nejvýhodnější nabídku.
Vzhledem k zásadním cenovým rozporům u nabídky č. 2, komise shledala tuto nabídku jako
nehodnotitelnou a z hodnocení ji vyřadila. Cenu 79.000,- Kč shledává komise jako mimořádně
nízkou, v případě, že by byla hodnocena cena 1.603.150,- Kč a 480,- Kč, získala by nabídka 46,49 bodů.
7. Hodnocení nabídek
Hodnocení úplných nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria stanoveného ve výzvě:
a) výše celkové nabídkové ceny za jeden rok poskytování činností na všech předmětných kotelnách,
stanovený podle rozpisu činností souvisejících se správou a provozem plynových kotelen, dohromady s
váhou 75 %,
b) výše nabídkové ceny za jednu hodinu práce při opravách na předmětných kotelnách s váhou 25 %.
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů krát váha příslušného
kritéria. Body za každé dílčí kritérium budou sečteny.
Číslo
nabídky

1.

3.

Účastník
(obchodní firma, sídlo, IČ)

Číselně vyjádřitelná kritéria
hodnocení
nabídková cena za 1 rok
činnosti bez DPH

KOMTERM Čechy, s.r.o.,
(646.990 * 75) / 646.990 =
Bělehradská 55/15, 14000
= 75
Praha, IČO: 28510011
Energo Český Krumlov
s.r.o., Pod Kaštany 181, (646.990 * 75) / 1.561.000 =
31,07
38101 Český Krumlov,
IČO: 48201871

Číselně vyjádřitelná
kritéria hodnocení
nabídková cena za 1
hodinu výkonu při
opravách bez DPH

součet
bodů

Pořadí
nabídky po
provedeném
hodnocení

(320 * 25) / 600 =
= 13,33

88,33

1.

56,07

2.

(320 * 25) / 320 =
= 25

Číslo
nabídky

4.

Účastník
(obchodní firma, sídlo, IČ)

Číselně vyjádřitelná kritéria
hodnocení
nabídková cena za 1 rok
činnosti bez DPH

VK projekt cz s.r.o.,
(646.990 * 75) / 2.171.597 =
Bavorovice 117, 37341
= 22,34
Hluboká nad Vltavou, IČO:
02595826

Číselně vyjádřitelná
kritéria hodnocení
nabídková cena za 1
hodinu výkonu při
opravách bez DPH

součet
bodů

Pořadí
nabídky po
provedeném
hodnocení

(320 * 25) / 450 =
= 17,78

40,12

3.

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka účastníka KOMTERM Čechy, s.r.o. s pořadovým číslem 1.
8. Posouzení nabídky účastníka KOMTERM Čechy, s.r.o.
Nejprve byla posouzena úplnost doručené nabídky. Posouzení úplnosti nabídky spočívalo v provedení
kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
1. Krycí list nabídky – řádně vyplněno, cena na na krycím listu nabídky souhlasí s návrhem smlouvy a
předloženými
2. Požadované plnění, jazyk – splněno, předložena specifikace plnění dle požadavku
3. Způsob zpracování nabídkové ceny – viz. bod 1.
4. Kvalifikace – čp, výpis ze seznamu kval. dodavatelů, referenční zakázky - splněno
5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka – předloženo, podepsáno,
obchodní podmínky dodrženy
6. Pojistná smlouva – předloženo
7. ČP o dalších skutečnostech - předloženo
Komise se zabývala otázkou, zda nabídková cena za 1 rok servisní činnosti není nepřiměřeně nízká.
Komise shledala, že nikoliv, neboť výši nabídkové ceny účastníka č. 1 odůvodňuje způsob plánování a
provedení práce v uceleném času, které se ukazuje jako výrazně méně nákladné. Kvalitu výkonu to
neovlivňuje.
Nabídka je úplná a splňuje požadavky zadavatele na nabídku.
9. Výběr nejvhodnější nabídky
Vybrána byla nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů. Nabídka splňuje veškeré požadavky
zadavatele na nabídku.
10. Poznámky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Bez připomínek.
V Českém Krumlově, dne 19.12.2018
Mgr. Dalibor Carda

.....................................

Ing. Petr Pešek

.....................................

Zdeněk Kmoch

.....................................

Mgr. Jana Poláčková

.....................................

