MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
_______________________________________________________________________________________________________________

Čj. MV-48321-5/PO-PSM-2014

Počet listů: 2
Příloha: 1/3

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
IČO zadavatele:
00007064
Sídlo zadavatele:
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vlastimil Gothard, ředitel odboru provozního a správy majetku
Veřejná zakázka s názvem: „ŠVZ Brno – profesionální fritéza“
Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-48321/PO-PSM-2014
Předpokládaná cena bez DPH:
123 960,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídky:
30. 5. 2014

I.

Osloveni dodavatele a zveřejnění výzvy k předložení nabídek
Zadavatel oslovil prostřednictvím emailu dodavatele:
- HRASPO spol.s.r.o., Krejčího 40a, 627 Brno
- GASTROFORM spol.s.r.o., Jakuba Obrovského 21, 635 00 Brno
- MB GASTROTECHNIKA, Majdalenky 13, 638 00 Brno
Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. května 2014.

II.

Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel v termínu pro podání nabídek tyto nabídky:
Číslo
nabídky

III.

Obchodní firma, sídlo
uchazeče

IČ uchazeče

Datum a čas
doručení nabídky

1

GASTRONOM spol.s.r.o.

26317427

29.5.2014

2

HRASPO spol.s.r.o.

26227631

30.5.2014

Složení hodnotící komise a nepodjatost její členů
Hodnotící komise (dále též i „komise“) se sešla dne 30. 5. 2014 v 10:00 hodin v sídle
zadavatele, na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce,
za účelem otevření obálek s nabídkami, posouzení úplnosti nabídek a jejich hodnocení.
Komise se sešla v počtu 3/3 členů a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.
Všichni členové komise byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů
nebo náhradníků členů hodnotící komise, je tento člen nebo náhradník povinen to
bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod
podjatosti a toto písemně prohlásili (viz příloha - čestná prohlášení).
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IV.

Otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
Komise konstatovala, že doručené nabídky byly zpracovány v českém jazyce a podepsány
oprávněnou osobou. Komise provedla kontrolu úplnosti a posouzení nabídek.
Uchazeč GASTRONOM spol. s.r.o. nesplňuje požadavky zadavatele, které byly uveřejněny ve
výzvě k podání nabídek MV-48321-2/PO-PSM-2014.
Zadavatel si stanovil v popisu předmětu zakázky rozměr fritézy max. 800x900x720 mm a
uchazeč GASTRONOM s.r.o. nabídl rozměr 800x900x900 mm, dále zadavatel požadoval
regulaci teploty 100 až 160 st. Celsia, uchazeč nabídl regulaci teploty 110 až 190 st. Celsia.
Z výše uvedeného důvodu byl uchazeč GASTRONOM spol. s.r.o. vyloučen z dalšího
hodnocení.
Uchazeč HRASPO spol. s.r.o. veškeré podmínky zadavatele splnil a byl posouzen jako
vyhovující požadavkům zadavatele.

V.

Výsledek posouzení
Výsledek posouzení je uveden v následující tabulce:
Číslo
Obchodní firma uchazeče
nabídky
1

HRASPO spol. s.r.o.

Cena bez DPH
116 138,75,- Kč

Pořadí
1.

Jako vyhovující požadavkům zadavatele byla posouzena nabídka č. 1 od uchazeče HRASPO
spol. s.r.o., komise jednohlasně doporučuje zadat veřejnou zakázku tomuto uchazeči.
V Praze dne 30. května 2014
Hodnotící komise:
Mgr. Anna Karásková, referent majetkové
správy
Mgr. Marie Krejčová, referent majetkové
správy
Ing. Petr Škopek, referent majetkové správy

VI.

……………v.r.………………
……………v.r.…………………
……………v.r.………………

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

……………v.r.………………
Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku

2

