Zadavatel:

Poliklinika Prosek a.s.
se sídlem: Lovosická 40/440, Praha 9
IČ : 28495306
jednající ing.Jiřím Dutkem, předsedou představenstva

Věc: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku "Posun stoupaček a výměna těles v prostoru atrií",
na základě výzvy k podání nabídky ze dne 20.5.2012 zadavatel rozhodl o výběru
nejvhodnější nabídky,
tj. ekonomicky nejvhodnější nabídkou je nabídka
uchazeče č.l -

Montservis Praha a.s.
Sídlo: Praha 9 - Podvinný mlýn, ev.č. 669
IČ : 00551899

2.pořadí:
uchazeč č.3 -

JANPE s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Vídeňská 148
IČ: 27103676

3.pořadí:
uchazeč č.4 -

inc W-REVIZ s.r.o.
Sídlo : Praha 3, V Domově 2382/56
IČ: 26418916

4.pořadí:
uchazeč č. 2 -

StavMo s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Prokopova 198/2
IČ: 64574504

Hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů č.l až č.4 z hlediska kritérií ekonomické
výhodnosti nabídky s tím, že zohlednila jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy
stanovené v zadávací dokumentaci. Nabídka č. 5 spol. Qteam S.f.O., Kladská 3, Praha 2 nebyla
hodnocena vzhledem k nedodržení podmínek zadání a včasnému nedodání upravené nabídky.

kritérium Č. 1- nabídková cena (bez DPH)
uchazeč
1uchazeč č. 2 uchazeč č. 3 uchazeč č. 4 č.

830.529 Kč, počet bodů 100
1 187963 Kč, počet bodů 69,91
979.595 Kč, počet bodů 84,78
1 023.581 Kč, počet bodů 81,13

kritérium Č. 2 - servisní podmínky, reference
uchazeč č.l - počet bodů 100
uchazeč č.2 - č.4 - počet bodů 65 - 85

kritérium č.3 - délka záruční doby
uchazeč
uchazeč
uchazeč
uchazeč

1.2 Č. 3 Č. 4 Č.
č

72
36
60
60

měsíců,
měsíců,
měsíců,
měsíců,

počet
počet
počet
počet

bodů
bodů
bodů
bodů

100
50
83,33
83,33

Na základě součtu výsledných hodnot u hodnotících členů komise dle jednotlivých nabídek,
tj. uchazeče č.1 - 400 bodů, uchazeče č.2 - 269,9 bodů, uchazeče Č. 3 - 335,3 bodů, uchazeče
Č. 4 - 323,8
bodů, stanovila následně hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek.
Zadavatel rozhodlo pořadí nabídek a výběru nejvhodnější nabídky dle doporučení hodnotící
komise. Na základě výsledků hodnocení a stanovení pořadí nabídek proto zadavatel rozhodlo
výběru nejvhodnější nabídky, tj. nabídky uchazeče č.l, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku.

V Praze dne 21.6.2012

~~~~*r

ika Prosek a.s.

/440, 19000 PRAHA 9

Poliklinik Pro k 1 .11 1
Ing.Jiří Du~k
předseda představenstva

zPRÁ VA O POSOUZENÍ

A HODNOCENÍ

NABÍDEK

podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
1. Veřejná zakázka:

2. Zadavatel:

"Posun stoupaček a výměna těles v prostoru atrií"

Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/440, Praha 9
IČ : 28495306
jednající: ing.Jiří Dufek, předseda představenstva

3. Seznam posuzovaných nabídek

Nabídka uchazeče č.l:

Montservis Praha a.s,
Sídlo : Praha 9 - Podvinný mlýn 669
IČ : 00551899
Právní forma : a.s.

Nabídka uchazeče č.2

StavMo s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Prokopova 198/2
IČ: 64574504
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Nabídka uchazeče č.3

JANPE s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Vídeňská 148
IČ: 27103676
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Nabídka uchazeče č.4

inc W-REVIZ s.r.o.
Sídlo: Praha 3, V Domově 2382/56
IČ: 26418916
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Nabídka uchazeče č.5

Qteam, s.r.o.
Sídlo : Praha 2, K1adská 3
IČ: 61466646
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny.
Ze zadávacího řízení nebyly vyloučeny žádné nabídky v prvním kole posuzování nabídek,
v druhém kole nebyla posuzována nabídka č. 5.
5. Způsob hodnocení nabídek včetně odůvodnění.
Komise hodnotila nabídky uchazečů č. 1 až č. 5. z hlediska ekonomické výhodnosti
v souladu s následujícími kritérií seřazenými v sestupném pořadí dle stupně významu
s bodovým ohodnocením, které jim zadavatel přisuzuje. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka
dle nejvyššího ohodnoceného počtu bodů, a to vynásobeném váhy jednotlivých kritérií
s počtem přidělených bodů k tomuto kritériu.

1. Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
2. Reference, servisní podmínky
3. Délka záruční doby v měsících

váha 70 %
váha 15 %
váha 15 %

Komise se sešla na dvou zasedáních a to dne 15.6.2012, kde došlo k otevírání obálek,
zhodnocení kompletnosti a správnosti nabídek a k dílčímu hodnocení dle výkazu výměr
z pohledu kontrolního rozpočtu.
Komise jednomyslně zkonstatovala na zasedání dne 15.6.2012, že nabídka č. 5 vykazuje
zásadní nesoulad s požadavkem zadavatele na dodávku. Komise rozhodla, že bude firma
s nabídkou č. 5 ústně vyzvána k upřesnění celkové nabídkové ceny a komise požádá
projektanta o posouzení zpracovaného rozpočtu nabídky č. 5.
Komise projednala požadavek na upřesnění nabídky s představitelem
společnosti,
předkládající nabídku č.5 dne 19.6.2012 s tím, že upřesněná nabídka musí být k dispozici na
2. kolo zasedání komise, které se uskuteční dne 21.6.2012 od 15.00 hod.
Komise se sešla na svém druhém zasedání dne 21.6.2012 v 15.00 hod za účasti všech členů
mimo ing. arch. Tomšů, který byl omluven. Komise byla usnášeníschopná.
Komisi bylo předloženo vyjádření projektanta k nabídce č. 5 - viz příloha.
Komise konstatovala, že k datu zahájení zasedání nedostala k dispozici upřesňující materiály
od společnosti s nabídkou č. 5. Vzhledem k tomu, že i dle stanoviska projektanta, nabídka č.5
zásadním způsobem nedodržela požadavky zadavatele na dodávku, členové komise
jednomyslně hlasováním rozhodli, že nabídka č. 5 nebude v rámci hodnocení nabídek dále
posuzována a hodnocena.
Hodnocení nabídek bylo posuzováno dle čl. 16. výzvy k podání nabídky ze dne 20.05.2012
Komise stanovila a přidělila body dle předem daných kritérií.
Hodnocení komise - viz přílohy.

Kriterium č. 1 - přiděleno 100 bodů nabídka č. 1.
69,91 bodů nabídka č. 2
84,78 bodů nabídka č. 3
81,13 bodů nabídka č. 4
Kritérium č. 2 - přiděleno bodové hodnocení dle nečíselného ohodnocení nabídek.
100 bodů nabídka č. 1
65 - 85 bodů nabídkám č.2 - 4
Kritérium č. 3 - přiděleno 100 bodů nabídce č. 1
50 bodů nabídce č. 2
83,33 bodů nabídce č. 3
83,33 bodů nabídce č. 4
Přidělené body byly násobeny vahou příslušného kritéria.
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek a členů komise, stanovila
hodnotící komice pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.
Výsledek hodnocení:

nabídka
nabídka
nabídka
nabídka

č.
č.
č.
č.

1 celkem
2 celkem
3 celkem
4 celkem

400,0
269,9
335,3
323,8

bodů
bodů
bodů
bodů

6. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek
1. nabídka č. 1- Montservis Praha a.s.
2. nabídka č. 3 - JANPE s.r.o.
3. nabídka č. 4 - inc. W-REVIS s.r.o.
4. nabídka č. 2 - StavMo s.r.o.

7. Složení hodnotící

komise a podpisy členů

ing. Jiří Dufek

21.6.2012

.

ing. arch. Tomšů
Vlastimil N ytra
Jaroslav Marval
Vojtěch Vaňhara

8. Předání zprávy zadavateli.
Zpráva byla předána zadavateli v zastoupení ing. Jiřím Dufkem dne 21.6.2012.

V Praze dne 21.6.2012

PS: Dne 21.6.2012 v 16.56 byla obdržena zpráva od společnosti Qteam s.r.o. ,předkládající
nabídku Č. 5, která upřesňuje na základě požadavku hodnotící komise položkový rozpočet dle
zadání zadavatele. Výsledkemje nová nabídková cena ve výši 928.358,90 Kč bez DPH. - viz
příloha je-mail!

