DOKUMENTACE ZAKÁZKY
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

název veřejné zakázky
" Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy
pro výměnu sterilizátorů a myček“

Fakultní nemocnice Plzeň
tř. Dr. Edvarda Beneše 13
305 99 Plzeň
Plzeň, dne 15.září 2011
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FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

PÍSEMNÝ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KOMISE
zpracovaný přiměřeně k ustanovení § 80 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen "zákon")

A) Údaje o zakázce a jejím zadání
Článek 1
Identifikační údaje o veřejné zakázce.
Název veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček

Evidenční číslo veřejné zakázky

2011/14/ŠO-OIV

Druh veřejné zakázky

stavební práce

Podle předpokládané hodnoty

veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena bez DPH

3.156.388,00 Kč

Lhůta pro podání nabídek

12.září 2011, 10.00 hod

Článek 2
Identifikační údaje o zadavateli.
Název zadavatele

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo zadavatele

Dr. E.Beneše 13, 305 99 Plzeň

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka

IČ/DIČ

00669806 / CZ 00669806

Bankovní spojení

ČSOB a.s., číslo účtu 117047603/0300

Kontaktní osoba zadavatele

Ing.Šoltys Miloslav, tel/fax: 3777103354, GSM: 606 649 250,
e-mail: soltys@fnplzen.cz

Článek 3
Způsob zadání a uveřejnění.
Zadávající zadal veřejnou zakázku dle "Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a metodiky zadávání zakázek financovaných ze zdrojů evropské unie", a to části č. III - Metodický návod postupu
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Dle této metodiky, kdy je zakázka zadávána postupem mimo režim zákona, zadavatel:
 vyzve nejméně tři dodavatele k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na okolnosti může
zadavatel zvážit, zda nevyzve více dodavatelů) a případně uveřejnění výzvu vhodným způsobem; výzva bude obsahovat
rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria);
 doba pro podání nabídek dodavateli bude minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
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 ustanoví alespoň tříčlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost
ve vztahu k požadovanému;
 doloží zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) zadavateli (pověřené osobě) k uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem;
 zašle rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se
stručným odůvodněním výběru;
 zajistí uzavření smlouvy s dodavatelem, nebo
 případně oznámí rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení.
Dále zadávající postupoval v souladu s příslušnou směrnicí Fakultní nemocnice Plzeň č 2/002 Organizace veřejných zakázek,
č.2/003 Nákup dodávek, služeb a stavebních prací, standardu č. 006 Závazný postup při realizaci veřejných zakázek malého
rozsahu ve FN Plzeň a příkazu ředitelky č.1/2011, kdy písemnou výzvu k podání nabídky uveřejnil na webových stránkách
Fakultní nemocnice plzeň (www.fnplzen.cz/vyberova_rizeni.asp).

Článek 4
Seznam oslovených dodavatelů.
K předložení nabídky byli vyzváni čtyři dodavatelé:
Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

1.

SILBA-ELSTAV s.r.o., Letkov 155, 315 00 Plzeň

2.

BIS a.s., Havířská 5, 320 25 Plzeň

3.

IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 437/31, 301 00 Plzeň – Severní předměstí

4.

IMONT s.r.o., Perlová 60/14, 301 00 Plzeň

B) Údaje o členech hodnotící komise
Článek 1
Údaje o ustanovených členech komise.
V souladu s výše uvedenou metodikou, směrnicemi, standardy a příkazy ředitelky byla ustanovena tříčlenná hodnotící
komise jmenovaná písemně ředitelkou Fakultní nemocnice Plzeň ve složení:
Ing. Petr Kozák
Ing. Miloslav Šoltys
Ing. Vladimír Fuksa
Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami, kontrolu kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek a
jmenovací dopisy tvoří přílohu tohoto zápisu z jednání.

Článek 2
Údaje o přítomných členech komise.
Otevírání obálek s nabídkami, kontrolou kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek byli přítomni níže uvedení
členové hodnotící komise:
Ing. Petr Kozák
Ing. Miloslav Šoltys
Ing. Vladimír Fuksa
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C) Otevírání obálek s nabídkami
Článek 1
Údaje o místě a datu konání.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 15.září 2011 ve Fakultní nemocnici Plzeň, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň,
kancelář vedoucího oddělení investiční výstavby a bylo zahájeno v 11.00 hod.

Článek 2
Záznam o kontrole převzatých nabídek.
Komise převzala od zadávajícího celkem dvě nabídky, které byly podány v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek.
Seznam podaných nabídek:
Seznam podaných nabídek
Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce, sídlo/místo podnikání

IČ uchazeče

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

1.

Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská 7,
301 37 Plzeň

45356815

12.09.2011

09.04 hod.

2.

SILBA-Elstav s.r.o.,Letkov 155, 326 00 Plzeň

64358844

12.09.2011

09.09 hod.

Komise provedla kontrolu nabídek a konstatuje, že všechny obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá
vyjmout a jsou neporušeny.

Článek 3
Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami.
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla) a zaprotokolovala
následující údaje:
Nabídka doručená pod pořadovým číslem 1
Uchazeč:
Stavební montáže spol. s r.o.
sídlo:
Klatovská 7, 301 37 Plzeň
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
45356815
DIČ:
CZ45356815
Nabídková cena:
2.908.727,00 Kč včetně DPH
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek:
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:
Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče:
Nabídka obsahuje doklady ke kvalifikaci:
Nabídka obsahuje položkový rozpočet:
Závěr: nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

ANO
ANO
ANO
ANO

Nabídka doručená pod pořadovým číslem 2
Uchazeč:
SILBA-Elstav s.r.o.
sídlo:
Letkov 155, 326 00 Plzeň
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
64358844
DIČ:
CZ64358844
Nabídková cena:
2.958.731,11 Kč včetně DPH
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek:
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Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:
Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče:
Nabídka obsahuje doklady ke kvalifikaci:
Nabídka obsahuje položkový rozpočet:
Závěr: nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

ANO
ANO
ANO
ANO

Článek 4
Další ustanovení.
Otevírání obálek s nabídkami nebyli přítomni zástupci uchazečů. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby
ukončení otevírání obálek s nabídkami podána žádná jiná nabídka.

C) Kontrola kvalifikace
Článek 1
Hodnocení prokázání kvalifikace.
Hodnotící komise provedla posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků zadavatele:
Nabídka vedená pod pořadovým číslem 1– Stavební montáže spol.s r.o.
Uchazeč:
Stavební montáže spol. s r.o.
sídlo:
Klatovská 7, 301 37 Plzeň
IČ/DIČ:
45356815/ CZ 45356815
požadavek zadavatele

způsob prokázání

kontrola splnění požadavku

Základní kvalifikační předpoklady
základní kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení

doloženo str. č. 34

Profesní kvalifikační předpoklady
§ 54 písm. a) zákona
§ 54 písm. b) zákona
§ 54 písm. d) zákona

výpis z OR
živnostenský list
autorizace

doloženo str. č. 37
doloženo str. č. 38
doloženo str. č. 39

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
§ 55 odstavec 1 písm. a) zákona
§ 55 odstavec 1 písm. c) zákona

pojistná smlouva
údaj o obratu

doloženo str. č. 42
doloženo str. č. 45

Technické kvalifikační předpoklady
§ 56 odstavec 3 písm. a) zákona

seznam významných
prací

doloženo str. č. 47

Nabídka vedená pod pořadovým číslem 2– SILBA-Elstav s.r.o.
Uchazeč:
SILBA-Elstav s.r.o.
sídlo:
Letkov 155, 326 00 Plzeň
IČ/DIČ:
64358844/ CZ 64358844
požadavek zadavatele

způsob prokázání

kontrola splnění požadavku

Základní kvalifikační předpoklady
základní kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení

doloženo str. č. 38

Profesní kvalifikační předpoklady
§ 54 písm. a) zákona
§ 54 písm. b) zákona
§ 54 písm. d) zákona

výpis z OR
živnostenský list
autorizace

doloženo str. č. 41
doloženo str. č. 42-43
doloženo str. č. 45

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
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§ 55 odstavec 1 písm. a) zákona
§ 55 odstavec 1 písm. b) zákona

pojistná smlouva
údaj o obratu

doloženo str. č. 48
doloženo str. č. 63

Technické kvalifikační předpoklady
§ 56 odstavec 3 písm. a) zákona

seznam významných
prací

doloženo str. č. 64

D) Posouzení nabídek
Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito
údaji a doklady jsou:
 obsah nabídky
 krycí list nabídky
 návrh smlouvy o dílo
 informace o kvalifikaci
 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 harmonogram postupu prací
 čestné prohlášení o seznámení se s obsahem výzvy
 ostatní doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky
 prohlášení o počtu stránek
 elektronická verze nabídky
Komise jednohlasně prohlašuje, že u všech níže uvedených nabídek neshledala nutnost vyžádat si po uchazeči objasnění
předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění požadavků
zadavatele a po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že:
a) nabídka s pořadovým číslem 1
Obchodní firma /název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce:

Stavební montáže spol.s r.o.

Sídlo:

Klatovská 7, 301 37 Plzeň

IČ:

45356815

Nabídka obsahuje obsah nabídky:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje krycí list:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsány osobou oprávněnou za
uchazeče jednat jménem či za uchazeče:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje doklady a informace prokazující splnění kvalifikace:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje harmonogram postupu prací:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje čestné prohlášení o seznámení se s obsahem výzvy:

Ano

/Ne

Ano

/Ne

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje prohlášení o počtu stránek:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje elektronickou verzi nabídky:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje jiné doklady, podmínky a požadavky vztahující se k
předmětu plnění veřejné zakázky:
Nabídka obsahuje prohlášení o seznámení uchazeče s obsahem výzvy a
soutěžními podmínkami:

Poznámky:

Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení investiční výstavby, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23
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Nabídka:
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

b) nabídka s pořadovým číslem 2
Obchodní firma /název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce:

SILBA-Elstav s.r.o.

Sídlo:

Letkov 155, 326 00 Plzeň

IČ:

64358844

Nabídka obsahuje obsah nabídky:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje krycí list:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsány osobou oprávněnou za
uchazeče jednat jménem či za uchazeče:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje doklady a informace prokazující splnění kvalifikace:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje harmonogram postupu prací:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje čestné prohlášení o seznámení se s obsahem výzvy:

Ano

/Ne

Ano

/Ne

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje prohlášení o počtu stránek:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje elektronickou verzi nabídky:

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje jiné doklady, podmínky a požadavky vztahující se k
předmětu plnění veřejné zakázky:
Nabídka obsahuje prohlášení o seznámení uchazeče s obsahem výzvy a
soutěžními podmínkami:

Poznámky:
Nabídka:
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

E) Hodnocení nabídek
Článek 1
Hodnocení nabídek.
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise, která zasedala dne 15. září 2011.
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nabídky budou
vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je uvedeno podle pořadového
čísla nabídky).
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Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Nabídková cena včetně DPH

1.

Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň

2.908.727,00 Kč

2.

SILBA-Elstav s.r.o, Letkov 155, 326 00 Plzeň

2.958.731,11 Kč

Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů obdobně jak je stanoveno v § 77 odst. 1 zákona a žádnou z
nabídkových cen neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích
podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče Stavební montáže spol. s r.o., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

Článek 2
Výsledek hodnocení - pořadí nabídek.
Pořadí
nabídky

Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Nabídková cena včetně DPH

1.

1.

Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň

2.908.727,00 Kč

2.

2.

SILBA-Elstav s.r.o, Letkov 155, 326 00 Plzeň

2.958.731,11 Kč

Článek 3
Podpisy členů hodnotící komise.

Jméno a příjmení člena/náhradníka
hodnotící komise

Ing. Petr Kozák

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace vůči níž je
člen hodnotící komise
v pracovněprávním či obdobném
vztahu

Datum podpisu
zprávy

FN Plzeň

15.09.2011

Ing. Vladimír Fuksa

FN Plzeň/GP

15.09.2011

Ing. Miloslav Šoltys

FN Plzeň

15.09.2011

Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení investiční výstavby, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23
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Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Článek 4
Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli.
Zpráva byla předána zadavateli dne

15.září 2011

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka

Podpis osoby zodpovědné za zakázku
Razítko zadavatele

Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení investiční výstavby, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23
Ing. Šoltys Miloslav, tel.:+420 377 103 354, fax:+420 377 103 354, soltys@fnplzen.cz
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