Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno
_______________________________________________________________________________________________________________

5Č.j.: HSBM-379-11/2014

Počet listů: 3

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Název zadavatele:
IČO zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat:

Česká republika- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
70884099
Zubatého 1, 64 00 Brno
plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel

Veřejná zakázka s názvem: „Hydraulické vyprošťovací zařízení – opakované vyhlášení“
ISPROFIN 114V243 004105

Evidenční číslo veřejné zakázky: HSBM-379/2014
Předpokládaná cena bez DPH: 534 710,00 Kč
Lhůta pro podání nabídky: 26. 6. 2014 do 15 hod.

I.

Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek

Obchodní firma/název/jméno, případně
jména, a příjmení dodavatele/zájemce
LUING PYREX, spol. s r.o.
NORDSTAHL, s.r.o.
JaGa, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání,
popřípadě místo trvalého
pobytu
Marxova 372/6, 736 01
Havířov - Město
Slapská 1/2115, 100 00
Praha
Gdaňská 656, 181 00 Praha

IČO/RČ/datum
narození
dodavatele/zájemce
64608484
00550736
16188071

II.

Uveřejnění výzvy
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna dne 13. 6. 2014 na profilu zadavatele v el. nástroji
Softender a osloveným dodavatelům odeslána datovou schránkou.

III.

Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel tyto nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
Číslo
případně jména, a příjmení
nabídky
dodavatele/zájemce
1.

NORDSTAHL, s.r.o.

2.

JaGa, spol. s r.o.

3.

LUING PYREX, spol. s r.o.

IČO/RČ/datum narození
dodavatele/zájemce

Datum a čas
doručení nabídky

00550736

24.6.2014 v 11.42
hod.

16188071
64608484

25.6.2014 v 9.40 hod.
26.6.2014 v 9.50 hod.

IV.

Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost
Hodnotící komise (dále též jen „komise“) se sešla dne 27. 6. 2014 v 9.00 hodin v zasedací
místnosti v sídle zadavatele, na základě svolání zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím
se k výše uvedené veřejné zakázce, za účelem otevření obálek s nabídkami a posouzení úplnosti
nabídek a jejich hodnocení.
Složení komise – členové:
Jméno, případně jména, a příjmení

Pracovní zařazení

kpt. Ing. Bohuslav Ježek

koordinátor – metodik (OO)

por. Ing. Jan Kala

technik strojní služby

Monika Dědičová

referent majetkové správy

Komise se sešla v počtu 3 členů a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.

V.

Nepodjatost členů komise
Všichni členové komise podepsali na svém prvním zasedání čestné prohlášení
o nepodjatosti a 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 písemné
prohlášení učinili.

VI.

Posouzení nabídek
Komise provedla posouzení a kontrolu úplnosti nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
Posouzení úplnosti doručených nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly
povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
• doklady prokazující kvalifikační předpoklady
• nabídková cena
• technické předpoklady
• návrh smlouvy

VII.

Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení uvedeném v bodě IV. Hodnocení
nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových čísel.

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:
•

nabídková cena s váhou 100 %
Číslo
nabídky
1.
2.
3.

Nabídková cena – 100 %

Pořadí

545 325,22 Kč vč. DPH
674 393,50 Kč vč. DPH
530 571,91 Kč vč. DPH

2.
3.
1.
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Výsledek hodnocení je v souladu s výzvou k podání nabídek, ve kterém byla stanovena
jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena včetně DPH za požadovanou zakázku.
Všechny zaslané nabídky splnily všechny požadované podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci.
VIII.

Výsledek hodnocení
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 3 – LUING PYREX, spol. s r.o.

Číslo
nabídky
3.

IX.

Nabídková cena – 100 %
530 571,91 Kč vč. DPH

Poznámky hodnotitele/hodnotící komise

V Brně

dne 27. 6. 2014

Jméno, případně jména, a příjmení

kpt. Ing. Bohuslav Ježek
por. Ing. Jan Kala
Monika Dědičová

Pracovní zařazení
koordinátor – metodik
(OO)

Datum a podpis

technik strojní služby

referent majetkové
správy

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne

27. 6. 2014

Jméno, případně jména a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem zadavatele

plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS JmK

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

Výběr dodavatele a další informace zadavatele o průběhu zadávacího řízení
-----
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