STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

sp. zn. MMUL/PO/VZ/230913/2022/HylF
č. j.
MMUL/PO/VZ/266651/2022/HylF

V Ústí nad Labem dne 22. 8. 2022

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zadavatele:
IČO zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat:
Veřejná zakázka s názvem:
Předpokládaná cena bez DPH:
Lhůta pro podání nabídky:
I.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
00081582
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem
„Úklid areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem“
1 400 000,- Kč
8. 8. 2022, do 9:00 hod.

Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek
Dodavatelé nebyli oslovováni, veřejná zakázka byla vyvěšena na profilu zadavatele.

II.

Uveřejnění výzvy:
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna dne 25. 7. 2022 na profilu zadavatele na webové
adrese https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_308.html.

III.

Seznam obdržených nabídek:
Zadavatel obdržel tyto nabídky:

Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Čistící stroje s.r.o.
Sídlo:
Litvínovice 319, 370 01 České Budějovice
IČ:
260 34 425
DIČ:
CZ26034425
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu bez DPH:
160,- Kč
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu s DPH:
193,60 Kč
Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Raamar s.r.o.
Sídlo:
Litoměřická 582, 190 00 Praha 9
IČ:
260 24 705
DIČ:
CZ26024705
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu bez DPH:
132,40 Kč
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu s DPH:
160,20 Kč

Nabídka č. 3
Obchodní jméno:
CLA-PE s.r.o.
Sídlo:
Thomayerova 785/3, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
032 33 588
DIČ:
CZ03233588
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu bez DPH:
117,- Kč
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu s DPH:
141,57 Kč
Nabídka č. 4
Obchodní jméno:
Václav Mach-VaMa
Sídlo:
Trnková 2300, 412 01 Litoměřice
IČ:
164 38 957
DIČ:
CZ6506192187
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu bez DPH:
117 Kč
Cena za 1 hod./1 pracovník úklidu s DPH:
141,57 Kč

IV. Složení hodnotící komise:
Jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 8. 8. 2022 v 10:00 hod. v kanceláři č. 365
v sídle zadavatele za účelem hodnocení podaných nabídek vztahujících se k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. Hodnotící komise ustanovená zadavatelem
pro hodnocení podaných nabídek současně vykonávala činnost komise pro otvírání
obálek a posuzování úplnosti nabídek.
Složení komise - členové:
člen komise

Pracoviště/funkce

1.

Ing. Ilona Pšenková Ph.D.

ředitelka Zoologické zahrady Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

2.

Vlastimil Mařík

vedoucí provozního útvaru Zoologické
zahrady Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

3.

Bc. Filip Hýl

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru MmÚ

Komise se sešla v počtu 3/3 členů a je usnášeníschopná. Předsedou komise byl zvolen
Vlastimil Mařík.
V.

Nepodjatost členů komise/zástupce zadavatele/oprávněné osoby:
Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení
obsahující identifikační údaje dodavatelů, kteří podali nabídku a postoupili do posouzení
a hodnocení. Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné
veřejné zakázce. Všichni zúčastnění podepsali prohlášení, která tvoří přílohu Protokolu o
otevírání obálek.

VI. Hodnocení nabídek:
Hodnotící komise převzala od zadavatele 4 nabídky, které byly podány ve lhůtě pro
podání nabídek a byly doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky (viz Protokol o otevírání obálek sp. zn.: MMUL/PO/VZ/230913/2022/HylF).
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek nejprve provedla hodnocení nabídek dle
zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria a následně posoudila splnění podmínek účasti
ve výběrovém řízení pouze u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
a u něhož je předpoklad následného uzavření smlouvy.
Komise uvedená v bodě IV. hodnotila nabídky dodavatelů podle ekonomické výhodnosti dle
nejnižší nabídkové ceny za 1 hod./1 pracovník úklidu bez DPH. Dle zvoleného hodnotícího
kritéria se dodavatelé umístili v následujícím pořadí:

Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno

Cena za 1 hod./1
pracovník úklidu bez
DPH

Cena za 1 hod./1
pracovník úklidu
s DPH

3.

CLA-PE s.r.o.

117,- Kč

141,57 Kč

4.

Václav Mach-VaMa

117,- Kč

141,57 Kč

2.

Raamar s.r.o.

132,40 Kč

160,20 Kč

1.

Čistící stroje s.r.o.

160,- Kč

193,60 Kč

Nabídky dodavatelů CLA-PE s.r.o. a Václav Mach-VaMa byly hodnotící komisí
vyhodnoceny jako nejvýhodnější. Komise tak dále posuzovala splnění kvalifikace a
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách pouze u těchto účastníků
výběrového řízení.
Při kontrole splnění kvalifikačních požadavků u dodavatele CLA-PE s.r.o. bylo komisí zjištěno,
že dodavatel nedoložil k technické kvalifikaci sídla objednatelů ani čestné prohlášení, že
všechny uvedené referenční zakázky byly provedeny řádně a odborně.
Na základě tohoto zjištění byl dne 8. 8. 2022 dodavatel CLA-PE s.r.o. vyzván k doložení sídel
objednatelů k technické kvalifikaci a čestného prohlášení.
Pří kontrole splnění kvalifikačních požadavků u dodavatele Václav Mach-VaMa bylo komisí
zjištěno, že dodavatel nedoložil k technické kvalifikaci sídla objednatelů, uvedení telefonů či
e-mailů u kontaktních osob, detailní popisy poskytnutých služeb a uvedení termínů realizací
služeb v seznamu významných služeb dodavatele.
Na základě tohoto zjištění byl dne 8. 8. 2022 dodavatel Václav Mach-VaMa vyzván k doložení
požadovaných náležitostí.
Dne 9. 8. 2022 bylo zadavateli od dodavatele CLA-PE s.r.o. doručeno čestné prohlášení
včetně sídel objednatelů.

Zároveň dne 9. 8. 2022 byly zadavateli od dodavatele Václav Mach-VaMa doručeny informace
k technické kvalifikaci.
Při kontrole doplněných podkladů k technické kvalifikaci dodavatele bylo komisí zjištěno, že
v doplněných podkladech dodavatele Václav Mach-VaMa není doplnění detailních popisů
předmětu poskytnutých služeb a zároveň dodavatel předložil referenční službu, která
nesplňovala požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě.
Na základě tohoto zjištění byl dne 9. 8. 2022 dodavatel Václav Mach-VaMa vyzván k doložení
detailních popisů předmětu poskytnutých služeb a referenční zakázky.
Dne 10. 8. 2022 byly zadavateli od dodavatele Václav Mach-VaMa doručeny požadované
náležitosti.
VII. Posouzení nabídek:
Posouzení se tedy týkalo nabídek dodavatelů CLA-PE s.r.o. s pořadovým číslem 3 a
Václav Mach-VaMa s pořadovým číslem 4.
Posouzení úplnosti doručené nabídky spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů,
které byly povinnou součástí nabídky:
 požadované plnění
 nabídková cena
 návrh smlouvy atd.

Při kontrole splnění požadavků zadavatele u nabídek dodavatelů CLA-PE s.r.o. a Václav
Mach-VaMa, vyplývajících ze zadávací dokumentace, bylo komisí zjištěno, že dodavatelé
splňují požadovanou kvalifikaci a ke své nabídce přiložili všechny požadované
dokumenty.
Vzhledem k tomu, že hodnotící komise zjistila u dvou nabídek shodnou nabídkovou cenu,
proběhl dne 22. 8. 2022 v 10:00 v budově Magistrátu města Ústí nad Labem v kanceláři
č. 365 los, který měl rozhodnout o nejvhodnější nabídce. Zadavatel si tento způsob
rozhodnutí o nejvhodnější nabídce vyhradil ve Výzvě k podání nabídky v článku
9. Hodnotící kritéria, kde si mj. vyhradil, že v případě shodných nabídkových cen u dvou
či více nabídek rozhodne o nejvhodnější nabídce losem. Průběhu losování byli oprávněni
zúčastnit se pověření zástupci dodavatelů.
Losování provedl předseda hodnotící komise Vlastimil Mařík, přičemž byl vylosován
dodavatel Václav Mach-VaMa.
VIII. Poznámky hodnotící komise
Dodavatel s nabídkou, která se dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria
umístila na prvním místě, splňuje požadovanou kvalifikaci a zároveň ke své nabídce
přiložil veškeré požadované dokumenty. Hodnotící komise na základě splnění všech
podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace doporučila zadavateli vybrat
dodavatele s nejvhodnější nabídkou a uzavření smlouvy s dodavatelem Václav MachVaMa se sídlem Trnková 2300, 412 01 Litoměřice.

předseda
Za správnost vyhotovení: Bc. Filip Hýl

člen

člen

