KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek

Č.j.: KRPU-10609-6/ČJ-2016-0400VZ
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Počet listů: 3
Příloha: 1/1
Název zadavatele: ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČ zadavatele: 75151537
Sídlo zadavatele: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: plk. Ing. Jiří Šenkýř
Veřejná zakázka s názvem: „Kalibrace a opravy alkotestů zn. Dräger a zajištění metrologického
ověření ČMI v roce 2016“
Evidenční číslo veřejné zakázky: KRPU-10609/ČJ-2016-0400VZ
Předpokládaná cena bez DPH: 1 100 000,- Kč
Lhůta pro podání nabídky: 1. února 2016 do 10:00 hodin
I.

Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek
Obchodní název

Sídlo/místo podnikání, popřípadě
místo trvalého pobytu

IČ zájemce

Dräger Safety s.r.o.

Pod Sychrovem I-64 1392, 101 00 Praha
prodej@draeger.com

267 00 778

Český metrologický institut
Oblastní inspektorát Praha

Radiová 3, 102 00 Praha
vpersl@cmi.cz

712 39 596

II.

Uveřejnění výzvy
Výzva k podání nabídek byla odeslána dodavatelům a zároveň uveřejněna na stránkách
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_35.html dne 18. ledna 2016.

III.

Obdržená nabídka
Zadavatel obdržel tuto nabídku:

Číslo
nabídky
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Obchodní název
Dräger Safety s.r.o.

IČ
dodavatele

Datum a čas doručení nabídky

267 00 778

25. ledna 2016 v 7:00 centrální podatelna

Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

IV.

Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost
Hodnotící komise (dále též jen „komise“) se sešla dne 2. února 2016 v 13:00 v kanceláři
odboru veřejných zakázek v 5. podlaží administrativní budovy, KŘP Ústeckého kraje, Ústí n.
L. – Božtěšice na základě písemného rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise
ze dne 19. ledna 2016 k výše uvedené veřejné zakázce, za účelem otevření obálky
s nabídkou a posouzení úplnosti nabídky a její hodnocení.
Složení komise – členové/náhradníci:
Jméno, případně jména, a příjmení

Pracovní zařazení

Zdeněk Drmota

referent majetkové správy OMTZ OSMM

Jiří Ševčík

referent majetkové správy OMTZ OSMM

Ing. Tomáš Vaněk

vedoucí OMTZ OSMM

Komise se sešla v počtu 3/3 členů/náhradníků a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných.
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 nabídky
Komise provedla posouzení a kontrolu úplnosti nabídky z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Posouzení úplnosti doručené nabídky spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které
byly povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
 kopie dokladu o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky;
 vyplněný krycí list;
 aktuální ceník;
 podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou;
 dobu provedení kalibrace, případné opravy a ověření na ČMI ode dne převzetí;
 zpracování cenové nabídky v českém jazyce.
Celková nabídková cena dodavatele za náhradní díly a práci je 18 180,25 Kč s DPH.
Celková nabídková cena dodavatele za kalibraci a metrologické ověření 8 482,10 Kč s DPH.

Uvedené ceny jsou součtem položek krycího listu.
Přítomní, na základě splnění podmínek zadání, stanovených požadavků ve výzvě k podání
nabídek a ekonomické výhodnosti nabídky, doporučují zadavateli schválit realizaci a uzavřít
s dodavatelem smlouvu.
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V Ústí nad Labem dne 2. února 2016

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Podpis

Zdeněk Drmota

referent majetkové správy
OMTZ OSMM

v.r.

Jiří Ševčík

referent majetkové správy
OMTZ OSMM

v.r.

Ing. Tomáš Vaněk

vedoucí OMTZ OSMM

v.r.

Zpracovatel: odbor veřejných zakázek
Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele

2.2.2016
plk. Ing. Jiří Šenkýř
v.r.

Razítko zadavatele

V Ústí nad Labem dne 2.2.2016

3

