Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ke koncesi malého rozsahu

Jednání komise pro hodnocení nabídek na velkou VZMR
,,Věznice Heřmanice - zajištění provozu prodejen potravinářského a drobného zboží"

Místo konání:

Ostrava, Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35

Datum konání:

27. 4. 2018

Přítomní:
S/oČení hodnotící komise:
Titul, jméno, příjmení

Funkce, oddělení

Organizační jednotka

zástupce ředitele

Věznice Heřmanice

předseda komise, právník

Věznice Heřmanice

vedoucí oddělení logistiky

Věznice Heřn:ianice

Zahájení zasedání komise: 8:15 hodin

Souhlas s otevřením nabídek udělil:
Komise zvolila za předsedu
Ukončení zasedání komise: 2. 5. 2018 v 11:30 hodin
Průběh /ednánl"hodnotícíkomise:

Hodnotící komise se sešla v počtu tří členů a všichni její členové podepsali čestné prohlášení
o nepodjatosti. Komise zvolila za předsedu
. Následně komise
přistoupila k postupnému otevírání a hodnocení jednotlivých nabídek dle kritérií popsaných
ve výzvě k podání nabídky. Při otevíráni dokumentů zaslaných Janem Kolářem bylo zjištěno,
že tyto nelze otevřít z důvodu poškození při uploadu na portál EZAK. Po konzultaci této
situace s
z oddělení veřejných zakázek odboru právního GŘ VS
GŘ byl v rámci individuální komunikace osloven výše jmenovaný účastník a požádán o
zaslání nepoškozených souborů pomoci individuální komunikace na portálu EZAK. Následně
byla otevírána nabídka Jaroslav Kiihlera, která byla kompletní a bude dále hodnocena. Ostatní
oslovené subjekty svou nabídku nepodaly. Vzhledem k výše uvedenému bylo zasedání
komise v 10,00 hodin přerušeno. Hodnotící komise se znovu sejde po obdržení všech
požadovaných dokumentů, nejpozději však 2. 5. 2018.

l

Komise znovu zasedla dne 2. 5. 2018 v 10,00 hodin. Komise konstatovala, že panem Kolářem
byly znovu dodány všechny soubory klasifikované jako poškozené. Komise znovu
zkontrolovala nabídku Jana Koláře a konstatoval, že je úplná a bude dále hodnocena.
Komise kontrolovala především doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění. Doložení čestného prohlášení o trestní a morální
bezúhonnosti, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, že uchazeč nemá dluh ve vztahu k
daňovým povinnostem a že neprobíhá insolvenční řízení a že není v likvidaci. Osvědčení o
získání živnosti ,,Velkoobchod a maloobchod", doklad prokazující roční obrat dodavatele za
předcházející účetní období minimálně ve výši 2 000 000,- KČ, seznam významných služeb
realizovaných v posledních 10 letech, jejichž předmětem bylo provozování potravinářských či
drogistických prodejen nebo provozování kantýn, přičemž každá z významných služeb byla
provozována alespoň 3 roky, čestné prohlášením, že průměrný počet zaměstnanců dodavatele
je větší nebo roven dvěma v jednom kalendářním roce a na závěr doložení čestného
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky.
Údaje o Fá/emcích, kteří byli vyqváni k podánínabídky:

p.č.

obchodní jméno

sídlo/místo podnikání

IČO

l.

Jaroslav Kúhler

Drahanovice 278, 783 44 Drahanovice

64264581

2.

Jan Kolář

Dlouhá 295/25, 735 42 Těrlicko

11562633

3.

KOMFOR spol. s r.o.

Olomoucká 238/42, 746 01 Opava

42864496

4.

Pavla Švábková

Sládečkova 797/78, 715 00 Ostrava

68942001

5.

REKLAMAART plus, s.r,o.

Tlustého 2401/4, 193 00 Praha

28530926

výše uvedené firmy byly elektronicky portálem E-ZAK vyzvány k podání cenových nabídek
na akci ,,Věznice Heřmanice - zajištění provozu prodejen potravinářského a drobného zboží".
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 26. 4. 2018, do 10:00 hod.
Hodnocení nabídek:
Nabídka č. 1
Název uchazeče.'
adresa/síd/o uchazeče

Jan Kolář
Dlouhá 295/25, 735 42, Těrlicko - Horní Těrlicko

IČ:
DIČ:

1/562633
CZ 6908045133

Nabídka splňuje požadavky na úplnost nabídky:

ANO

výše ceny nájemného v Kč: 25 300,00 Kč
Délka doby podnikání v oblasti prodeje potravin a drogistického zboží:

25 let

2

Nabídka Č. 2
Název uchazeČe:
adresa/síd/o uchazeče

Jaroslav Kůh/er
Drahanovice 278, 783 44 Drahanovice

IČ:
DIČ:

64264581
CZ8107303754

Nabídka splňuje požadavky na úplnost nabídky:

ANO

výše ceny nájemného v Kč:
33 140,00 Kč
Délka doby podnikáni v oblasti prodeje potravin a drogistického zboží:

9 let

Rekapitulace hodnocení všech hodnocených nabídek

Nabídka '·

výše nájemného
(max. 70 bodů)

Počet
bodů (%)

Dálka doby
podnikání .
roky (max.

Poce.t
b(::

Celkem
bodů (%)

Umlstěnl
nabídek

30 bodů)
č. 1 jan Kolář

25 300,00 KČ

53,44

25

30,00

83,44

2.

č. 2 jaroslav Kúhler

33 140,00 KČ

70,00

9

13,50

83,50

1.

Hodnocení proběhlo dle oddílu H. 2) Výzvy.
ZávČr:

Hodnotící komise vyhodnotila včas a řádně doručené nabídky. Pečlivé hodnoceni obsahu
nabídek probíhalo dle kritérií, která byla předem stanovena ve výzvě k podání nabídky.
Na základě tohoto hodnocení hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu na koncesi
malého rozsahu k zajištění provozu prodejen potravinářského a drobného zboží pod názvem
,,Věznice Heřmanice - zajištění provozu prodejen potravinářského a drobného zboží" s panem
Jaroslavem Kiihlerem, Drahanovice 278, 783 44 Drahanovice, IČO: 642 64 581.

Přílohy k protokolu o hodnocení nabídek:
l.
2.
3.

Prohlášení členů komise o nepodjatosti
Hodnotící arch nabídky č. l
Hodnotící arch nabídky č. 2

Zapsal:

3

svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu jednání komise pro hodnocení
nabídek ke koncesi malého rozsahu ,,Věznice Heřmanice — zajištění provozu prodejen
potravinářského a drobného zboží".
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V Ostravě 2. 5. 2018
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