Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 00 Brno
Č.j.: HSBM-511-13/2014
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Výtisk č.:
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20.10. 2014
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Protokol o jednání hodnotící komise
k veřejné zakázce na dodávky zadané v nadlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

„Cisternová automobilová stříkačka CAS15“

Hodnotící komise, jmenovaná zadavatelem rozhodnutím č.j. HSBM-511-10/2014
z 25.9.2014 se svém prvním jednání dne 13.10.2014 v 10:00 hodin v zasedací
místnosti KŘ HZS JmK ve složení:
Přítomní členové či náhradníci hodnotící komise:
1.

2.
3.
4.
5.

kpt. Ing. Bohuslav Ježek
por. Bc. Antonín Urbánek
por. Bc. Martin Tajovský
nprap. Zdeněk Karásek
Monika Dědičová

Hodnotící komise se sešla v plném počtu a je usnášení se schopná.
Všichni přítomní členové hodnotící komise byli seznámeni se seznamem doručených
a přijatých nabídek. Dále byli informováni o dosavadním průběhu zadávacího řízení
předmětné veřejné zakázky o výsledcích činnosti komise pro otevírání obálek a
komise pro posouzení kvalifikace.
Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali
čestné prohlášení o nepodjatosti (příloha č.1). Zároveň jsou všichni členové a
náhradníci členů povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí
s výkonem své funkce.
Po podpisu čestných prohlášení postoupila komise k volbě předsedy a
místopředsedy komise. Předsedou komise byl zvolen: kpt. Ing. Bohuslav Ježek,
místopředsedou por. Bc. Martin Tajovský.

Zástupce zadavatele předal předsedovi hodnotící komise seznam nabídek a 3 obálky
s nabídkami, které splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 8 zákona (viz. protokol o
otevírání obálek č.j.: HSBM-511-11/2014).
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Hodnotící komise posuzovala tyto nabídky:
9.10.2014 – 9:11 hod.
Nabídka č. 1
Obchodní firma:
WISS CZECH, s.r.o.
Sídlo:
Halenkovice 10. 763 63 Halenkovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
29305934
DIČ:
CZ29305934
Nabídková cena (bez DPH):
4 427 070,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 356 754,70 Kč
Nabídka č. 2
10.10.2014 – 7:32 hod.
Obchodní firma:
THT Polička, s.r.o.
Sídlo:
Starohradská 316, 572 01 Polička
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
46508147
CZ46508147
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH):
4 595 000,00 Kč
5 559 950,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
Nabídka č. 3
10.10.2014 – 9:13 hod.
Obchodní firma:
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.
Sídlo:
Tovární 123, 538 21 Slatiňany
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
15053920
DIČ:
CZ15053920
Nabídková cena (bez DPH):
4 786 000,00 Kč
5 791 060,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona zahájila posouzení nabídek.
Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku dle §22
odst. 1 písm. d) zákona.
Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1
zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, s konstatováním, že žádná nabídka
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace provedla posouzení kvalifikace
uchazečů – viz samostatný protokol o posouzení kvalifikace (č.j.: HSBM-51112/2014), všechny nabídky byly z hlediska kvalifikace v pořádku a byly předány
k vlastnímu posouzení.
Komise přistoupila k posouzení nabídek dle podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci.
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Nabídka č. 1
9.10.2014 – 9:11 hod.
Obchodní firma:
WISS CZECH, s.r.o.
Sídlo:
Halenkovice 10. 763 63 Halenkovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
29305934
DIČ:
CZ29305934
Nabídková cena (bez DPH):
4 427 070,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 356 754,70 Kč

Uchazeč doložil doklady uvedené v zadávací dokumentaci pod bodem 12.2. písmeno
g) – dle § 68 odst. 3, i) – čestné prohlášení k inspekčním prohlídkám.
Nabídka splnila požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.
Nabídka č. 2
10.10.2014 – 7:32 hod.
Obchodní firma:
THT Polička, s.r.o.
Sídlo:
Starohradská 316, 572 01 Polička
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
46508147
CZ46508147
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH):
4 595 000,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 559 950,00 Kč

Uchazeč doložil doklady uvedené v zadávací dokumentaci pod bodem 12.2. písmeno
g) – dle § 68 odst. 3, i) – čestné prohlášení k inspekčním prohlídkám.
Dále komise zjistila, že některé konkrétní parametry nejsou v nabídce dostatečně
popsány a proto se rozhodla na základě § 76 odst. 3 uchazeče požádat o písemné
vysvětlení nabídky.
10.10.2014 – 9:13 hod.
Nabídka č. 3
Obchodní firma:
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.
Sídlo:
Tovární 123, 538 21 Slatiňany
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
15053920
DIČ:
CZ15053920
Nabídková cena (bez DPH):
4 786 000,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 791 060,00 Kč

Uchazeč doložil doklady uvedené v zadávací dokumentaci pod bodem 12.2. písmeno
g) – dle § 68 odst. 3, i) – čestné prohlášení k inspekčním prohlídkám.
Nabídka splnila požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.
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Při posuzování nabídek komise zjistila, že některé konkrétní parametry nejsou
v nabídce č.2 uchazeče THT Polička s.r.o. dostatečně popsány a proto se rozhodla
na základě § 76 odst. 3 uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídek.
První jednání komise bylo přerušeno 13.10.2014 v 14 hod. Předseda komise
zpracuje požadavky na upřesnění technické specifikace a po obdržení odpovědi
svolá další jednání komise, která dokončí posouzení nabídek.

Podpisy členů komise:
1. kpt. Ing. Bohuslav Ježek

………………………………………..

2. por. Bc. Antonín Urbánek

………………………………………..

3. por. Bc. Martin Tajovský

………………………………………..

4. nprap. Zdeněk Karásek

………………………………………..

5. Monika Dědičová

……………………………………….

Druhé jednání hodnotící komise
Hodnotící komise ve stejném složení se sešla na svém dalším jednání 20.10.2014
v 10:00 hodin v zasedací místnosti KŘ HZS JmK, které svolal po upřesnění nabídek
její předseda kpt. Ing. Bohuslav Ježek.
Přítomní členové či náhradníci hodnotící komise:
1.

2.
3.
4.
5.

kpt. Ing. Bohuslav Ježek
por. Bc. Antonín Urbánek
por. Bc. Martin Tajovský
nprap. Zdeněk Karásek
Monika Dědičová

Hodnotící komise se sešla v počtu 5 členů a je usnášení se schopná.
Předseda komise seznámil členy komise s Žádostí o upřesnění nabídky, kterou byl
osloven uchazeč č. 2 - THT Polička s.r.o. (č.j.. HSBM-511-15/2014). A zároveň
předal doručené upřesnění. Zaslané požadované doplňující informace tvoří přílohu č.
2 tohoto protokolu.
Komise posoudila doručené vysvětlení nejasností a konstatovala, že vysvětlení
nabídky je dostačující a již nemá nejasností o splnění požadavků zadavatele.
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Všechny nabídky splňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a mohou být
hodnoceny.

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky byly hodnoceny v souladu se zadávací dokumentací, dle základního
hodnotícího kritéria dle § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena
9.10.2014 – 9:11 hod.
Nabídka č. 1
Obchodní firma:
WISS CZECH, s.r.o.
Sídlo:
Halenkovice 10. 763 63 Halenkovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
29305934
DIČ:
CZ29305934
Nabídková cena (bez DPH):
4 427 070,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 356 754,70 Kč
Nabídka č. 2
10.10.2014 – 7:32 hod.
Obchodní firma:
THT Polička, s.r.o.
Sídlo:
Starohradská 316, 572 01 Polička
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
46508147
DIČ:
CZ46508147
Nabídková cena (bez DPH):
4 595 000,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 559 950,00 Kč
10.10.2014 – 9:13 hod.
Nabídka č. 3
Obchodní firma:
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.
Sídlo:
Tovární 123, 538 21 Slatiňany
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
15053920
DIČ:
CZ15053920
Nabídková cena (bez DPH):
4 786 000,00 Kč
Nabídková cena (vč. DPH):
5 791 060,00 Kč

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
Číslo nabídky

cena bez DPH v Kč

pořadí

Nabídka č. 1 WISS CZECH, s.r.o.

4 427 070,00 Kč

1

Nabídka č. 2 THT Polička, s.r.o.

4 595 000,00 Kč

2

Nabídka č. 3 STRJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.

4 786 000,00 Kč

3

Jako nejvhodnější nabídku vybrala komise nabídku WISS CZECH, s.r.o.,
Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, která splnila podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci a je vyhodnocena jako nabídka s nejnižší cenou.
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Hodnotící komise zpracovala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která je
založena v dokumentaci veřejné zakázky pod č.j.: HSBM-511-14/2014 a předseda se
zavázal předat ji včetně doporučení dalšího postupu zadavateli.
Komise ukončila svoji práci dne 20.10.2014 ve 12:30 hodin.
Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy
hodnotící komise dne 20.10.2014.
Členové komis prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou
pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí:

Podpisy členů komise:
1. kpt. Ing. Bohuslav Ježek

………………………………………..

2. por. Bc. Antonín Urbánek

………………………………………..

3. por. Bc. Martin Tajovský

………………………………………..

4. nprap. Zdeněk Karásek

………………………………………..

5. Monika Dědičová

……………………………………….
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