Liberec - Františkov, p.o.
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3

01/VZ_PŘ/DS/2017

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
v rámci podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení

„ZAJIŠTĚNÍ A PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB“
V souladu s ustanovením § 122 zákona a doporučením hodnotící komise ze dne 29.01.2018
rozhoduji o výběru dodavatele, a to účastníka:
CLEAN International, spol. s r.o.
sídlo
právní forma
IČ
celková výše nabídkové ceny

: Kaplická 601/29, 140 00 Praha 4
: 112 - společnost s ručením omezeným
: 48035661

12 měsíců poskytované služby + „generální úklid

: 1.040.126,- Kč bez DPH

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit na
základě tohoto kritéria: Nabídková cena.
Nabídky byly hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH, přičemž hodnotící komise
sestavila pořadí nabídek:
Pořadí

Nabídková cena
(bez DPH)

Účastník

Sídlo

1.

CLEAN International, spol. s r.o.

Kaplická 601/29, 140 00 Praha 4

1.040.126,- Kč

2.

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem

1.171.883,- Kč

3.

Čistící stroje s.r.o.

č.p. 319, 370 01 Litvínovice

1.184.283,- Kč

4.

J&T Česká republika s.r.o.

Pelhřimovská 301/8, 140 00 Praha 4

1.647.400,- Kč

5.

AZclean, s.r.o.

Jablonecká 46/34, 460 05 Liberec 5

1.855.268,- Kč

6.

RPM Service CZ a.s.

Moskevská 659/63, 101 16 Praha 10

2.032.053,- Kč

Příloha:
 Zpráva o hodnocení nabídek
Poučení:
Případné námitky proti tomuto rozhodnutí musí stěžovatel doručit zadavateli ve lhůtě podle § 242
odst. 1 zákona. Před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele
o námitkách stěžovateli nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.
Liberec dne 31.01.2018
Bc. Jan Gabriel
ředitel organizace
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Jan
Gabriel

Digitálně podepsal
Jan Gabriel
Datum: 2018.02.04
14:44:13 +01'00'

Příloha č. 1

01/VZ_PŘ/DS/2017

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“)

sepsaná v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
veřejné zakázky

„ZAJIŠTĚNÍ A PROVÁDĚNÍ
ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB“
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A. Identifikace zadávacího řízení
Název zadavatele
sídlo
IČ
telefon
fax
profil zadavatele
kontaktní osoba

:
:
:
:
:
:
:

Dům senioru Liberec-Františkov, příspěvková organizace
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3
71220054
+420 485 362 382
+420 485 362 388
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
jméno
: Bc. Jan Gabriel
funkce
: ředitel organizace
e-mail
: jgabriel@ddfrantiskov.cz
telefon
: +420 485 362 111
+420 724 248 589

-

Režim veřejné zakázky
Tato podlimitní veřejná zakázka byla vypsána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
(dále jen OŘ) dle § 56 zákona.

-

Druh veřejné zakázky
o služby

-

CPV veřejné zakázky
Kód CPV
90910000-9

-

Název
úklid

Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb
vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady a nebezpečí, v souladu s hygienickými
normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a
ústavů sociální péče, a též s úklidovým a dezinfekčním plánem, a to včetně sběru odpadu a
jeho ukládání na místo k tomu určené, při běžném provozu, v požadovaném rozsahu a
kvalitě.

B. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely - I. jednání hodnotící komise
-

Hodnotící komise
V souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 článek 11.2 jmenoval zadavatel
hodnotící komisi.

-

Hodnotící komise se na svém I. jednání dne 08.01.2018 sešla ve složení:
1.

Mgr. Pavel Svoboda

2.

Bc. Jan Gabriel

3.

Mgr. Michaela Krejčová

4.

Vera Pešulová

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
ředitel zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace
metodička příspěvkových organizací
ekonom zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace

Zadavatel na základě obdržených nabídek zjistil, že účastník ATALIAN CZ s.r.o. podal v rámci
zadávacího řízení dvě samostatné nabídky s tím, že na obálce č. 7 byl uveden účastník AB Facility
a.s., IČO 24172413, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, v této obálce byla vložena obálka
se zcela identickou nabídkou společnosti ATALIAN CZ s.r.o.
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Zadavatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že dle ustanovení § 107 odst. 2
zákona může dodavatel podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku, proto dle ustanovení § 107
odst. 5 zákona vylučuje účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně.
V návaznosti na podání dvou zcela identických nabídek v obálkách označených různými
společnostmi pojal zadavatel důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými
osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou. Zákon nevyžaduje podložení důvodného podezření pravomocným soudním, správním či
jiným rozhodnutím, podkladem pro rozhodnutí o vyloučení slouží nabídky, ze kterých lze vyčíst,
vzhledem k jejich naprosté shodě, stejné písemné formulace a specifikace
Zadavatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti současně vylučuje účastníka dle § 48 odst. 6
zákona pro nezpůsobilost, neboť na základě věrohodných informací získal důvodné podezření, že
účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

C. Seznam hodnocených nabídek
NABÍDKA Č. 1 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

:
:
:
:

Čistící stroje s.r.o.
č.p. 319, 370 01 Litvínovice
112 - společnost s ručením omezeným
26034425

: 1.184.283,- Kč bez DPH

NABÍDKA Č. 2 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

:
:
:
:

RPM Service CZ a.s.
Moskevská 659/63, 101 16 Praha 10
121 - akciová společnost
27176428

: 2.032.053,- Kč bez DPH

NABÍDKA Č. 3 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

:
:
:
:

AZclean, s.r.o.
Jablonecká 46/34, 460 05 Liberec 5
112 - společnost s ručením omezeným
27311511

: 1.855.268,- Kč bez DPH

NABÍDKA Č. 4 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
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:
:
:
:

ATALIAN CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
112 - společnost s ručením omezeným
25059394

Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

: 3.065.726,- Kč bez DPH

NABÍDKA Č. 5 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO

:
:
:
:

Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

: 785.186,- Kč bez DPH

SYBEKA, s.r.o.
Růžová 36, 250 70 Odolena Voda
112 - společnost s ručením omezeným
28427106

NABÍDKA Č. 6 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

:
:
:
:

CLEAN International, spol. s r.o.
Kaplická 601/29, 140 00 Praha 4
112 - společnost s ručením omezeným
48035661

: 1.040.126,- Kč bez DPH

NABÍDKA Č. 7 :
Označení obálky

: AB Facility a.s.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5

Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

:
:
:
:

ATALIAN CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
112 - společnost s ručením omezeným
25059394

: 3.065.726,- Kč bez DPH

NABÍDKA Č. 8 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO

:
:
:
:

Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

: 1.171.883,- Kč bez DPH

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
112 - společnost s ručením omezeným
28685521

NABÍDKA Č. 9 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
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: J&T Česká republika s.r.o.
: Pelhřimovská 301/8, 140 00 Praha 4
: 112 - společnost s ručením omezeným

IČO
Nabídková cena
12 měsíců poskytované služby
+ „generální úklid

: 24764116
: 1.647.400,- Kč bez DPH

D. Popis hodnocení
Hodnotící komise se jednohlasně usnesla, že provede nejdříve hodnocení nabídek podle pravidel
pro hodnocení uvedených v zadávací dokumentaci a následně posoudí splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení účastníkem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle podmínek uvedených
v zadávací dokumentaci.
1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena byla celková výše
nabídkové ceny bez DPH.
Hodnocení nabídek bylo provedeno tak, že nabídky byly seřazeny podle výše jejich
nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvhodnější byla vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
2. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích

hodnocení
Hodnotící komise sestavila pořadí nabídek:
Pořadí

Účastník

1.

SYBEKA, s.r.o.

2.

CLEAN International, spol. s r.o.

3.

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

4.

Čistící stroje s.r.o.

5.

J&T Česká republika s.r.o.

6.

AZclean, s.r.o.

7.

RPM Service CZ a.s.

Sídlo
Růžová 36
250 70 Odolena Voda
Kaplická 601/29
140 00 Praha 4
Raisova 769/9
400 03 Ústí nad Labem
č.p. 319
370 01 Litvínovice
Pelhřimovská 301/8
140 00 Praha 4
Jablonecká 46/34
460 05 Liberec 5
Moskevská 659/63
101 16 Praha 10

Nabídková cena
(bez DPH)
785.186,- Kč
1.040.126,- Kč
1.171.883,- Kč
1.184.283,- Kč
1.647.400,- Kč
1.855.268,- Kč
2.032.053,- Kč

3. Výsledek hodnocení
Hodnotící komise navrhla vybrat zadavateli jako nejvýhodnější nabídku č. 5 účastníka
SYBEKA, s.r.o., IČO 28427106, se sídlem Růžová 36, 250 70 Odolena Voda, za
nabídkovou cenu 785.186 Kč bez DPH, tj. 950.075 Kč včetně DPH (12 měsíců
poskytované služby + „generální úklid), který se umístil jako první v pořadí podle
jediného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky - výše nabídkové
ceny bez DPH.

E. II. jednání hodnotící komise
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Hodnotící komise se na svém II. jednání dne 11.01.2018 sešla ve složení:

1.

Mgr. Pavel Svoboda

2.

Jaromír Nedvěd

3.

Mgr. Michaela Krejčová

4.

Vera Pešulová

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
vedoucí technické správy Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace
metodička příspěvkových organizací
ekonom zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace

4. Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
Zadavatel na základě závěru jednání hodnotící komise ze dne 08.01.2018 vyzval vybraného
dodavatele SYBEKA, s.r.o. k předložení dokladů před podpisem smlouvy. Součástí této
žádosti byl v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek a zadávací
dokumentaci mj. požadavek na předložení
certifikátu ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

o
o
o

certifikace systému managementu kvality,
certifikace systému environmentálního managementu,
certifikace systému managementu BOZP.

Vybraný dodavatel v reakci na žádost sdělil, že bohužel přišel o certifikáty ISO 9001 a ISO
14001 a tudíž je nemůže v požadovaném termínu odevzdat a v souvislosti s tím tedy nemůže
tuto zakázku převzít k realizaci.
Účastník byl na základě výše uvedených skutečností dle § 48 odst. 2 písm. a) vyloučen ze
zadávacího řízení, neboť nedoložil požadované doklady.

F. Popis hodnocení II
Hodnotící komise provedla na svém II. jednání na základě výše uvedených skutečností nové
hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení uvedených v zadávací dokumentaci a následně
posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníkem s ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena byla celková výše
nabídkové ceny bez DPH.
Hodnocení nabídek bylo provedeno tak, že nabídky byly seřazeny podle výše jejich
nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvhodnější byla vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
2. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích

hodnocení
Hodnotící komise sestavila pořadí nabídek:
Pořadí
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Účastník

1.

CLEAN International, spol. s r.o.

2.

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

3.

Čistící stroje s.r.o.

4.

J&T Česká republika s.r.o.

Sídlo
Kaplická 601/29
140 00 Praha 4
Raisova 769/9
400 03 Ústí nad Labem
č.p. 319
370 01 Litvínovice
Pelhřimovská 301/8
140 00 Praha 4

Nabídková cena
(bez DPH)
1.040.126,- Kč
1.171.883,- Kč
1.184.283,- Kč
1.647.400,- Kč

5.

AZclean, s.r.o.

6.

RPM Service CZ a.s.

Jablonecká 46/34
460 05 Liberec 5
Moskevská 659/63
101 16 Praha 10

1.855.268,- Kč
2.032.053,- Kč

3. Výsledek hodnocení
Hodnotící komise navrhla vybrat zadavateli jako nejvýhodnější nabídku č. 6 účastníka
CLEAN International, spol. s r.o., IČO 48035661, se sídlem Kaplická 601/29, 140 00
Praha 4, za nabídkovou cenu 1.040.126 Kč bez DPH, tj. 1.258.553 Kč včetně DPH (12
měsíců poskytované služby + „generální úklid), který se umístil jako první v pořadí podle
jediného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky - výše nabídkové
ceny bez DPH.
Liberec dne 11.01.2018
Jméno člena (náhradníka) hodnotící komise
1.

Mgr. Pavel Svoboda

2.

Bc. Jan Gabriel

3.

(Jaromír Nedvěd)

4.

Mgr. Michaela Krejčová

5.

Vera Pešulová
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Podpis

Jan Gabriel

Digitálně podepsal Jan Gabriel
Datum: 2018.02.04 14:45:45 +01'00'

