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Č. j. VS-30908-10/Čj-2017-80l3PR
Ve Stráži pod Ralskem dne 2. 5. 2017

Protokol o hodnocení nabídek

TITULNÍ STRANA
Jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou soutěž:
,,Stráž pod Ralskem — pronájem nebytových prostor - provozování prodejen"

Místo konání: Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
Datum konání: 2. 5. 2017
Přítomni:
Předseda komise:

zástupce ředitele věznice

Členové komise:

právník
vedoucí ekonomického oddělení
vedoucí oddělení logistiky
vedoucí oddělení výkonu trestu
Omluveni:

Zahájení zasedání komise:
Ukončení zasedání komise:

2. 5. 2017 ve 13:00 hodin
2. 5. 2017 ve 13:40hodin

Průběh jednání komise pro výběr nájemce:
Komise pro výběr nájemce se sešla v počtu 5 osob a převzala veškeré řádně a včas doručené
nabídky. Následně komise přistoupila k postupnému otevírání obálek a hodnocení jednotlivých
nabídek dle kritérií popsaných ve výzvě k podání nabídky. Členov.é komise ohodnotili
samostatně každou nabídku a následně byla cena zaznamenána do protokolu o hodnocení
nabídek. Závěrem komise zhodnotila, že nejvyšší cenovou nabídku podal navrhovatel Kůhler
Jaroslav, který vyhověl i kontrole úplnosti nabídky a doporučila vyhlašovateli uzavřít smlouvu
o nájmu s tímto navrhovatelem.
výzva k podání nabídky byla uveřejněna pro potenciální navrhovatele na webovém portálu
vyhlašovatele na adrese: http://www.vscr.cz/veznice-strar-pod-l"a|skeln-92/infor]nacni-servis1627/uredni-deska- 1344/verejna-vyhlaska-l 7 l 1/ Komise stanovila termín povinné prohlídky
prostor nabízených k pronájmu před podáním nabídky, které se účastnili navrhovatelé Jaroslava
Ježová, jiří Benda a Jaroslav Kiihler.
Termín pro podání nabídek byl stanoven do 26. 4. 2017 do 12:00 hodin.
V tomto termínu byly podány tyto nabídky:
Pořadí
doručení

l.

2.

3.

Název firmy

Jaroslava Ježová
IČO: 49868586
Vítkov 6
470 01Česká Lípa
Jaroslav Kůhler
IČO: 64264581
Drahanovice 278
783 44 Drahanovice
jiří Benda
IČO: 47293756
Hluboká 17
466 01 Jablonec nad Nisou

Datum
doručení

Hodina
doruČení

Způsob
doručení

24. 4. 2017

7:00

osobně

26. 4. 2017

9:00

poŠtou

26. 4. 2017

11:30

osobně

Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla doručena Žádná nabídka.
Komise pro výběr nájemce otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly doručeny
a seřadila je v pořadí od nejvyšší nabídkové ceny. Dále zkontrolovala úplnost všech nabídek,
tedy zda je nabídka zpracována písemně v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení a
obsahuje:
l. vyplněný a podepsaný krycí list nabídky,
2. doplněný návrh smlouvy o nájmu podepsaný oprávněnou osobou,
3. doklady k prokázání splnění kvalifikaČních předpokladů.
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Hodnocení nabídek:

Název firmy

Nabídka vyhověla
kontrole úplnosti
(ano/ne)

Cena bez
DPH (KČ)

Pořadí umístění

Ne

8 100,-

2.

Jaroslav Kiihler
IČO: 64264581

Ano

17 370,-

l.

Drahanovice 278
783 44 Drahanovice
jiří Benda
IČO: 47293756

Ano

8"100,-

2.

Jaroslava Ježová
IČO: 49868586
Vítkov 6
470 01Česká Lípa

Hluboká 17
466 01 Jablonec nad Nisou
Závěr:
Komise pro výběr nájemce vyhodnotila včas a řádně doručené nabídky, kontrola úplnosti
nabídky byla provedena u všech řádně doručených nabídek. Jedna nabídka nevyhověla kontrole
úplnosti, z doložených podkladů nebylo zřejmé zda navrhovatel splňuje podmínku nejméně 3
roky praxe v oboru, nebo obdobné činnosti. Pečlivé hodnocení obsahu nabídek probíhalo dle
kritéria, které bylo předem stanoveno ve výzvě k podání nabídky, tj. rozhodující byla: nejvyšší
nabídková cena bez DPH v KČ za měsíc. Na základě svého hodnocení komise pro výběr
nájemce konstatuje, že nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH v KČ předložil účastník Kiihler
Jaroslav jehož nabídková cena činí 17 370,- KČ bez DPH.
Na základě svého hodnocení komise pro výběr nájemce doporučuje uzavřít smlouvu o
nájmu s účastníkem Jaroslavem Kiihlerem.

Zapsala: Bc. Nikola Bursová

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu jednání komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek doručených do veřejné soutěže ,,Stráž pod Ralskem - pronájem
nebytových prostor - provozování prodejen"
Ve Stráži pod Ralskem dne 2. 5. 2017

Členové komise:
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Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

l - Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise
2 — Prezenční listina členů komise
,
3 - Prohlášení o vyloučení střetu zájmů
4 - Prezenční listina účastníků prohlídky prostor
5 - Nabídka (krycí list nabídky) účastníka
6 - Nabídka (krycí list nabídky) účastníka
7 - Nabídka (krycí list nabídky) účastníka

l
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM

vrchiĹí rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice
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