KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor veřejných zakázek
Č.J. KRPA- 23402-6/ČJ-2016-0000VZ-V
POČET LISTŮ: 4
PŘÍLOHY: 7/7

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
IČO zadavatele: 751 51 472
Sídlo zadavatele: Praha 4 (Nusle), Kongresová 1666/2, 140 21
Osoba oprávněná jednat: plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku
Veřejná zakázka s názvem: „Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy pro rok 2016“.
Evidenční číslo veřejné zakázky: KRPA- 23402/ČJ-2016-0000VZ-V
Předpokládaná cena bez DPH: 867 769,00 Kč
Lhůta pro podání nabídky: 10. 02. 2016
I. Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek

Obchodní firma/název/jméno, případně
jména, a příjmení dodavatele/zájemce
IMRAMOVSKÝ MARINE, s. r. o.
Vladimír Navrátil
Marine s. r. o.
Tomáš Holoubek
Loděnice Vltava s. r. o.
II. Uveřejnění výzvy
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna dne 26. 01. 2016 na webové stránce
www.zakazky.mvcr.cz
III. Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel tyto nabídky:
viz příloha č. 6
IV. Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost
Hodnotitelé (dále též jen „komise“) se sešla dne 10. 02. 2016 v 10,00 hodin v zasedací
místnosti v sídle zadavatele, na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné
zakázce, za účelem otevření obálek s nabídkami a posouzení její úplnosti.

Složení komise – hodnotitelů:
Jméno, případně jména, a příjmení

Mgr. Markéta Votánková
Ivan Chvojka
JUDr. Daniel Křemen
Jan Veselý
Jaroslav Huss

Pracovní zařazení

vedoucí odboru veřejných zakázek
referent majetkové správy odboru veřejných
zakázek
referent majetkové správy OMTZ odboru správy
majetku
referent majetkové správy OMTZ odboru správy
majetku
referent majetkové správy odboru veřejných
zakázek

Komise se sešla v počtu 5 hodnotitelů a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných hodnotitelů.
V.

Posouzení nabídek
Komise hodnotitelů provedla posouzení a kontrolu úplnosti nabídky 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:
 Požadované plnění
 Nabídková cena
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele
 Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 6-ti měsíců
 Kopie dokladu o oprávnění k podnikání
 Předložení nejméně 2 referencí na služby obdobného charakteru a rozsahu
realizované v posledních 3 letech.
 Předložení Prohlášení uchazeče, že disponuje odborně vyškoleným technickým
personálem a používá pouze originální náhradní díly,
 Předložení Prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (pojištění odpovědnosti za škodu na servisovaném
majetku),
 Předložení Prohlášení o provádění bezplatné likvidace použitých náhradních dílů a
spotřebního materiálu,
 Návrh Smlouvy o poskytování služeb podepsaný statutárním orgánem společnosti,
která bude obsahovat platební podmínky
Vyřizuje: Mgr. Markéta Votánková
Bartolomějská 7/306, 110 01 Praha 1
Adresa pro poštovní styk:
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Tel.: +420 974 823 250-4
Fax: +420 974 823 257
Email: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

 Předložení kopie Oprávnění k likvidaci nebezpečných odpadů nebo Smlouvy o
likvidaci nebezpečných odpadů uzavřené mezi poskytovatelem a subjektem
oprávněným k takové likvidaci.
VI. Hodnocení nabídek
Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu
nabídku, nebyla tato dále hodnocena.
VII. Výsledek jednání komise:
Jako nabídka s n nabídkovou cenou obvyklou nebo nižší pro předmět plnění byla
vybrána nabídka č. 1
Číslo
Nabídková cena –100 % bez
Nabídková cena –
DPH 21%
nabídky
DPH
100 % s DPH
1
2 855,40 Kč
599,60 Kč
3 455,00 Kč

VIII. Poznámky hodnotitele/hodnotící komise

V Praze dne 10. 02. 2016

Jméno, případně jména, a příjmení
Mgr. Markéta Votánková

Ivan Chvojka

JUDr. Daniel Křemen

Jan Veselý

Jaroslav Huss

Pracovní zařazení
vedoucí odboru
veřejných zakázek
referent majetkové
správy odboru
veřejných zakázek
referent majetkové
správy OMTZ odboru
správy majetku
referent majetkové
správy OMTZ odboru
správy majetku
referent majetkové
správy odboru
veřejných zakázek

Podpis

Vyřizuje: Mgr. Markéta Votánková
Bartolomějská 7/306, 110 01 Praha 1
Adresa pro poštovní styk:
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Tel.: +420 974 823 250-4
Fax: +420 974 823 257
Email: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

10. 02. 2016

Jméno, případně jména a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem zadavatele

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
Výběr dodavatele a další informace zadavatele o průběhu zadávacího řízení.
Dodavatel byl vybrán na základě jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny
obvyklé pro předmět plnění, při dodržení zadávacích podmínek zadavatele.
V Praze, dne

15. 2. 2016

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie
hl. m. Prahy pro ekonomiku

(Podpis zadavatele)

Informace o nahlížení do zprávy

Jméno,
případně
jména, a
příjmení osoby,
která nahlédla
do zprávy

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace vůči
níž je osoba, která
nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

RČ/č. OP
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahléd
nutí do
zprávy

Náklad
y za
výpis/o
pis v
Kč

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

Vyřizuje: Mgr. Markéta Votánková
Bartolomějská 7/306, 110 01 Praha 1
Adresa pro poštovní styk:
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Tel.: +420 974 823 250-4
Fax: +420 974 823 257
Email: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

Vyřizuje: Mgr. Markéta Votánková
Bartolomějská 7/306, 110 01 Praha 1
Adresa pro poštovní styk:
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Tel.: +420 974 823 250-4
Fax: +420 974 823 257
Email: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

