Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
sepsaná dne 27. 4. 2012
Veřejná zakázka: Dodávka vnitřního vybavení pro ZŠ Mniší
Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby
Složení komise:
předseda: Ing. Miroslav Kopečný
místopředseda: Ing. Ivan Viskupič
1. člen Ing. Radomíra Michálková
2. člen Ludvík Michalec
3. člen Mgr. Ivana Zdarsová
2. Seznam podaných nabídek:
1. MULTIP Moravia s.r.o. , Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
2. SANTAL spol. s r.o. , Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
3. ADD interier design s.r.o. , Zahradní 693/6, 748 01 Hlučín
4. MY DVA group a.s. , Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
3. Nabídky, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyloučeny:
Nabídka č. 3: ADD interier design s.r.o. , Zahradní 693/6, 748 01 Hlučín
z důvodů nesplnění technických kvalifikačních předpokladů k plnění předmětu
zakázky:
-

-

uchazeč v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doložil
certifikát ČSN EN 1729-1:2007 vystavený na jinou dodavatelskou firmu, prohlášení o
využití subdodavatelů však nepředložil a z nabídky dále vyplývá, že zakázku bude
realizovat vlastními kapacitami. Při další kontrole bylo zjištěno, že tento certifikát je
neplatný.
uchazeč v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů nedoložil
požadovaný počet dodávek obdobného charakteru tj. dodávky a vybavení pro školská
zařízení (doložena pouze 1 zakázka na dodávku školského vybavení)

V nabídce uchazeče bylo dále zjištěno:
-

uchazeči chybí v základních kvalifikačních předpokladech v čestném prohlášení podle §
53 doplnění bodu l)
uchazeč v rámci prokázání splnění ekonomických a finančních předpokladů nepředložil
kopii pojistné smlouvy – doložil pouze čestné prohlášení, že má tuto smlouvu uzavřenou
cena na krycím listu nabídky se neshoduje s cenou v kupní smlouvě (haléřové
nesrovnalosti).

4. Seznam nabídek u kterých byly shledány nejasnosti:
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Uchazeč č. 1 MULTIP Moravia s.r.o. , Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
-

uchazeči chybí prohlášení o nevyužití subdodavatelů k realizaci zakázky
uchazeč předložil jiný typ certifikátu než který požadoval zadavatel a to TÜV EN 17291+2006, zadavatel požadoval ČSN EN 1729-1:2007
uchazeči chybí v základních kvalifikačních předpokladech v čestném prohlášení podle §
53 odst.1 přesná citace zákona k bodům k) a l)

Uchazeč č. 2 SANTAL spol. s r.o. , Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
-

uchazeči chybí v základních kvalifikačních předpokladech v čestném prohlášení podle §
53 doplnění bodu l)

Uchazeč č. 4 MY DVA group a.s. , Štefánikova 49, 602 00 Brno
- uchazeč doložil obrat pouze za dvě účetní období. Kontrolou však bylo zjištěno, že firma
vznikla až v roce 2010. Nejedná se tedy o nedostatek.
- v nabídce uchazeče byl přiložen objednávkový formulář, který nebyl zadavatelem
požadován. V tomto formuláři byly zjištěny položky, které se rozměrově ani materiálově
neshodují s položkami specifikovanými projektovou dokumentací.
5. Komise se dohodla na písemném vyzvání uchazečů č.1, 2 a 4 k vysvětlení (objasnění)
zjištěných nejasností a k předložení dalších dodatečných informací prokazující splnění
kvalifikace v zákonné lhůtě a to do 3 pracovních dnů tj. do 26.4.2012
6. Ve stanovené lhůtě pro vysvětlení (objasnění) nejasností nabídek doručili svá objasnění
všichni vyzvání uchazeči:
MULTIP Moravia s.r.o. , Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
SANTAL spol. s r.o. , Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
MY DVA group a.s. , Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
7. Komise prozkoumala doložená objasnění a konstatovala, že nabídky nebude vylučovat
z dalšího posuzování a hodnocení nabídek. Předložená objasnění včetně vyzývacích dopisů
jsou přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
8. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č.1 MULTIP Moravia s.r.o. , Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
s nabídkovou cenou 508 433,- Kč bez DPH, tj. 610 119,60 Kč vč. 20% DPH
Nabídka č.2 SANTAL spol. s r.o. , Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
s nabídkovou cenou 601 221,- Kč bez DPH , tj. 721 465,20 Kč vč. 20% DPH
Nabídka č. 3. MY DVA group a.s. , Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
s nabídkovou cenou 509 560,32 Kč bez DPH, tj. 611 472,38 Kč vč. 20% DPH
9. Popis způsobu hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena vypočtená
podle požadavku zadavatele. Komise seřadila jednotlivé nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH
tak, že jako nejúspěšnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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10. Výsledek hodnocení nabídek – konečné pořadí nabídek:
1. MULTIP Moravia s.r.o. , Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
s nabídkovou cenou 508 433,- Kč bez DPH, tj. 610 119,60 Kč vč. 20% DPH
2. MY DVA group a.s. , Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
s nabídkovou cenou 509 560,32 Kč bez DPH, tj. 611 472,38 Kč vč. 20% DPH
3. SANTAL spol. s r.o. , Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
s nabídkovou cenou 601 221,- Kč bez DPH , tj. 721 465,20 Kč vč. 20% DPH
Nabídka vybraného uchazeče byla vyhodnocena v souladu s ust.§ 81 odst. 1 písm.. b) zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
11. Komise doporučuje zadavateli vybrat pro realizaci zakázky uchazeče:
MULTIP Moravia s.r.o. , Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín
s nabídkovou cenou 508 433,- Kč bez DPH, tj. 610 119,60 Kč vč. 20% DPH
12. Komise ukončila jednání a podepsala tento zápis v 11:45 hodin.
V Kopřivnici dne 27.4.2012
Podpisy členů komise.
Ing. Miroslav Kopečný

…………………………….

Ing. Ivan Viskupič

…………………………….

Ing. Radomíra Michálková

…………………………….

Ludvík Michalec

…………………………….

Mgr. Ivana Zdarsová

……………………………..
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