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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Evidenční číslo veřejné zakázky:
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.5. Forma zadávacího řízení:
1.6. Limit veřejné zakázky:

„Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy
šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě“
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
7502031021349
Veřejná zakázka na služby
Otevřené řízení
Nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky bylo provádění úklidových prací, recepčních služeb a obsluhy
šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě.
Zadavatel připustil rozdělení veřejné zakázky na 4 části, přičemž každý uchazeč mohl podat
nabídku na jednu část nebo na více částí, nejvíce však mohl uchazeč podat nabídku
na 2 části veřejné zakázky:
1. část – Předmětem části 1 veřejné zakázky bylo provádění
pro Ostravskou univerzitu v Ostravě pro budovy:
 D, DM, DD na ul. Reální č. 5 a č. 3, Moravská Ostrava (FF)
 E na ul. Tř. Českých legií 9, Moravská Ostrava (FF)

úklidových

prací

2. část – Předmětem části 2 veřejné zakázky bylo provádění
pro Ostravskou univerzitu v Ostravě pro budovy:
 F na ul. Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava (FU)
 P, PD na ul. Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory (FU)

úklidových

prací

3. část – Předmětem části 3 veřejné zakázky bylo provádění úklidových prací a zajištění
provozu šatny pro Ostravskou univerzitu v Ostravě pro budov:
 UK na ul. Bráfova 3, Moravská Ostrava (Univerzitní knihovna)
 R na ul. Dvořákova 7, Moravská Ostrava (Rektorát)
 IT na ul. Bráfova 5, Moravská Ostrava (CIT)
4. část – Předmětem části 4 veřejné zakázky bylo provádění úklidových prací, recepční
služby a zajištění provozu šatny pro Ostravskou univerzitu v Ostravě pro budovy:
 B na ul. Českobratrská 16, Moravská Ostrava (PdF)
 S (SA, SC, SD, SE) na ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory (PdF, FSS)
 V, VM na ul. ul. Varenská 40, Mor. Ostrava (PdF)
 G na ul. Mlýnská 5, Moravská Ostrava (PdF)
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3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková cena veřejné zakázky za jeden rok poskytování služeb podle nabídkové ceny
uchazeče, jemuž byla veřejná zakázka přidělena a s nímž byla uzavřena smlouva, činí (cena
je uvedena bez DPH):
1. část
2. část
3. část
4. část

827.125,20 Kč
622.867,20 Kč
432.733,10 Kč
2.193.419,50 Kč

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
JASPA s.r.o.
Hlavní 69/75, 74706 Opava - Kylešovice
společnost s ručením omezeným
26845725
CZ26845725

Nabídková cena včetně DPH
Část 2

1.256.544,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 2

193,60 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 2

193,60 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

2
FORCORP GROUP spol. s r.o.
Hamerská 812/17a, 779 00 Olomouc - Holice
společnost s ručením omezeným
27841031
CZ27841031

Nabídková cena včetně DPH
Část 2
Část 4

1.020.851,74 Kč
3.438.423,43 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 2
Část 4

130,68 Kč
130,68 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 2

130,68 Kč
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Část 4

130,68 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

3
HPF CleanCat s.r.o.
Keramická 602/19, 711 00 Ostrava - Hrušov
společnost s ručením omezeným
29453810
CZ29453810

Nabídková cena včetně DPH
Část 1
Část 2

1.493.846,49 Kč
1.244.547,96 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 1
Část 2

115,19 Kč
115,19 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 1
Část 2

115,19 Kč
115,19 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

4
ESSAT CZ, s.r.o.
Keramická 602/19, 711 00 Ostrava - Hrušov
společnost s ručením omezeným
27858766
CZ27858766

Nabídková cena včetně DPH
Část 3
Část 4

998.435,62 Kč
4.347.974,69 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 3
Část 4

115,19 Kč
115,19 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 3
Část 4

115,19 Kč
115,19 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:

5
SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Trnkova 34, 628 00 Brno
společnost s ručením omezeným
15549470
CZ15549470

Nabídková cena včetně DPH
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Část 1
Část 2

681.027,- Kč
588.676,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 1
Část 2

97,- Kč
97,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 1
Část 2

97,- Kč
97,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

6
SIMACEK HS, spol. s r.o.
Trnkova 630/34, 628 00 Brno - Líšeň
společnost s ručením omezeným
26229382
CZ26229382

Nabídková cena včetně DPH
Část 3
Část 4

523.607,- Kč
2.654.038,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 3
Část 4

97,- Kč
97,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 3
Část 4

97,- Kč
97,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

7
Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
26810093
CZ26810093

Nabídková cena včetně DPH
Část 1
Část 4

1.000.821,49 Kč
3.006.798,21 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 1
Část 4

78,65 Kč
78,65 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
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Část 1
Část 4

90,75 Kč
90,75 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:

8
Hana Nováčková IPO (společně s IPO SECURITY
s.r.o., IČ 48400858)
Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
fyzická osoba - podnikatel
22982426
CZ22982426

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena včetně DPH
Část 3
Část 4

952.356,71 Kč
4.151.215,97 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 3
Část 4

125,84 Kč
125,84 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 3
Část 4

119,79 Kč
119,79 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

9
IPO - STAR, s.r.o.
Hynaisova 692/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
společnost s ručením omezeným
60778156
CZ60778156

Nabídková cena včetně DPH
Část 1
Část 2

1.437.009,89 Kč
1.149.017,16 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 1
Část 2

125,84 Kč
125,84 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 1
Část 2

119,79 Kč
119,79 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:

10
STAEG Facility, spol. s r.o. (společně
s BRYVECASTA s.r.o. IČ 24762695)
Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
společnost s ručením omezeným
24141623
CZ24141623

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena včetně DPH
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Část 1
Část 4

1.380.315,97 Kč
3.377.023,122 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 1
Část 4

145,20 Kč
145,20 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 1
Část 4

145,20 Kč
145,20 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

11
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s.r.o.
Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
společnost s ručením omezeným
28685521
CZ28685521

Nabídková cena včetně DPH
Část 2
Část 3

753.669,31 Kč
731.833,06 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 2
Část 3

109,- Kč
109,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 2
Část 3

109,- Kč
109,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena včetně DPH

12
EKOSTAV – MORAVIA, a.s.
Koksární 7, 702 00 Ostrava 1
akciová společnost
00494810
CZ00494810

Část 4

1.807.219,40 Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 4

80,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 4

80,- Kč
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Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

13
DELTA servis, s.r.o.
Dobrovského 8, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
60777516
CZ60777516

Nabídková cena včetně DPH
Část 1
Část 2
Část 3
Část 4

1.288.370,- Kč
841.373,- Kč
631.869,- Kč
2.360.176,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při jednorázovém úklidu (např. po
malování, stavebních úpravách)
Část 1
Část 2
Část 3
Část 4

120,- Kč
120,- Kč
120,- Kč
120,- Kč

Hodnota hodinové sazby v Kč vč. DPH pracovníka úklidu při mimořádném úklidu po havárii
Část 1
Část 2
Část 3
Část 4

120,- Kč
120,- Kč
120,- Kč
120,- Kč

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ A
ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ
Vyloučení z důvodu nevyhovění požadavkům dle ustanovení § 71 odst. 7 zákona:
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

13
DELTA servis, s.r.o.
Dobrovského 8, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
60777516
CZ60777516

Nabídka na části 1 až 4
Odůvodnění:
Komise pro otevírání obálek provedla v souladu s § 71 odst. 7 zákona kontrolu předložených
nabídek a zjistila, nabídka uchazeče neobsahuje pro žádnou z částí veřejné zakázky návrh
smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka tak
nevyhověla požadavkům podle § 71 odst. 7 zákona a komise pro otevírání obálek ji
v souladu s § 71 odst. 9 zákona vyřadila a uchazeče vyloučila z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení z důvodu nesplnění požadavků dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona:
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:

12
EKOSTAV – MORAVIA, a.s.
Koksární 7, 702 00 Ostrava 1
akciová společnost
7

IČ:
DIČ:

00494810
CZ00494810

Nabídka na část 4
Odůvodnění:
Zadavatel posoudil nabídku uchazeče EKOSTAV-MORAVIA, a.s. pro výše uvedenou
veřejnou zakázku a zjistil, že v krycím listu je uvedena nabídková cena za služby pro
všechny čtyři části veřejné zakázky, přičemž nabídka dále obsahuje návrh smlouvy pouze
pro část 4 veřejné zakázky. Stejně tak formulář pro hodnocení nabídek podaných na
veřejnou zakázku byl vyplněn pouze pro část 4 veřejné zakázky. Dále zjistil, že celková
nabídková cena včetně DPH pro část 4 veřejné zakázky byla uvedena v návrhu smlouvy i ve
formuláři pro hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku ve výši 1 807 219,40 Kč.
Tato částka ovšem není v souladu s částkou uvedenou pro část 4 v krycím listu, a dále není
v souladu se součtem jednotlivých cen uvedených v příloze č. 1.4 v tabulce konečných cen,
který činí 1.818.407,- Kč vč. DPH. Dále zadavatel zjistil, že v návrhu smlouvy chybí v čl. VI.
odst. 6 cena za 1 hodinu úklidových prací prováděných při mimořádném úklidu po havárii.
Zadavatel dále zjistil, že při výpočtu nabídkové ceny bylo v příloze č. 1.4 v tabulce
konečných cen v části délka otevření šatny (hod) u budovy G ve sloupci C počítáno s 18
hodinami namísto 13 hodin, jak zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách ve znění
Dodatečných informací k zadávacím podmínkám a úpravou zadávacích podmínek č. 1 a č.
2.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 76 odst. 3 zákona vyzval
uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, a to:
- Jak uchazeč dospěl k výpočtu celkové nabídkové ceny včetně DPH
- Stanovení výše ceny za 1 hodinu úklidových prací prováděných při mimořádném
úklidu po havárii
- Z jakého důvodu bylo při výpočtu nabídkové ceny počítáno s údajem 18 hodin
v příloze č. 1.4. v tabulce konečných cen v části délka otevření šatny (hod) u budovy
G ve sloupci C.
Ve své odpovědi, která byla zadavateli doručena ve stanovené lhůtě, uchazeč uvedl, že
„celková nabídka za část 4 byla zpracována vzhledem k chybné v desetinné čárce při
výpočtu částky za úklidové práce, což se promítlo do celkové ceny cenové nabídky“.
Přílohou odpovědi byl nový krycí list, formulář pro hodnocení nabídek podaných na veřejnou
zakázku pro část 4 (dále jen „formulář pro hodnocení“), příloha č. 1.4 a opravené stránky
smlouvy, kde byla doplněna částka za 1 hodinu úklidových prací prováděných při
mimořádném úklidu po havárii.
Po vyhodnocení odpovědi uchazeče včetně příloh hodnotící komise konstatuje, že
podáním požadovaného vysvětlení nabídky uchazeče došlo ke změně nabídkové ceny.
Jedná se jak o změnu dílčích cen v tabulce konečných cen, tak o změnu celkové nabídkové
ceny viz níže.
Konkrétně v zaslaném vysvětlení uchazeč nově uvádí ve sloupci d částku 0,5169 Kč vč.
DPH za m2 úklidu, přičemž původně v příloze č. 1.4, která byla součástí nabídky, uvádí
částku 0,60 Kč vč. DPH za m2 úklidu. Celková cena za úklidové práce byla tedy změněna
nejen chybou v desetinné čárce, jak uchazeč uvádí ve své odpovědi, ale především
změnou jednotkové ceny ve sloupci d tabulky.
Stanovení výše ceny za 1 hodinu úklidových prací prováděných při mimořádném úklidu po
havárii hodnotící komise akceptovala vzhledem k tomu, že uvedená částka byla ve stejné
výši uvedena ve formuláři pro hodnocení, který byl součástí Vaší původní nabídky.
Dále, bez vysvětlení nejasnosti ohledně počtu hodin otevření šatny, došlo v tabulce
konečných cen v části délka otevření šatny (hod) u budovy G k úpravě počtu hodin ve
sloupci C z 18 na 13, což způsobilo změnu celkové ceny za rok z 327.600,- Kč vč. DPH na
236.600,- Kč vč. DPH. Hodnotící komise si tedy tuto úpravu vysvětlila jako chybu v původní
nabídce, kdy výpočet nebyl v souladu s konečným zněním zadávacích podmínek této
veřejné zakázky. Hodnotící komise považuje i v tomto bodě uvedenou úpravu za změnu
nabídkové ceny.
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Součet jednotlivých cen uvedených v příloze č. 1.4 v tabulce konečných cen činí po
uchazečem uvedených úpravách 3.338.407,36 Kč vč. DPH. Tuto částku pak uchazeč uvádí
jako celkovou nabídkovou cenu ve formuláři pro hodnocení pro část 4 veřejné zakázky,
v krycím listu pro část 4 veřejné zakázky a v přiložených opravených stránkách návrhu
smlouvy, přičemž původní nabídková cena uvedená v nabídce uchazeče pro část 4
veřejné zakázky byla 1.807.219,40 Kč vč. DPH.
Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 7.3.2. uvádí, že v případě jakéhokoliv
nesouladu mezi technickou specifikací zadavatele a oceněním uchazeče (např. chybějící
položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící
komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona.
Dle § 76 odst. 1 věty čtvrté zákona zadavatel došel k závěru, že hodnotící komise musí
přihlížet ke zjevným početním chybám v nabídce majícím vliv na nabídkovou cenu. Pokud
nabídka uchazeče obsahovala určitým způsobem stanovenou nabídkovou cenu a při jejím
výpočtu se uchazeč dopustil početní chyby, zadavatel ani komise nemá možnost nabídkovou
cenu jakkoliv upravovat či provádět opravy početních chyb, jelikož toto by bylo porušením
zásady rovného zacházení a zásady transparentnosti.
Z tohoto důvodu byla hodnotící komise povinna nabídku uchazeče vyřadit z dalšího
posouzení a hodnocení pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách. Uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena,
je zadavatel povinen vyloučit z další účasti v zadávacím řízení. Na základě výše uvedeného
zadavatel uchazeče v souladu s § 76 odst. 6 zákona vyloučil z další účasti v zadávacím
řízení pro nesplnění požadavků zadavatele ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 zákona.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Část 1
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

7
Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
26810093
CZ26810093

Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena včetně DPH

1.000.821,49 Kč

Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii vč. DPH:
Jednorázový úklid
Mimořádný úklid

78,65 Kč/hod.
90,75 Kč/hod.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Dle stanovených dílčích hodnotících kritérií a jejich vah a dle způsobu hodnocení
vymezeného zadavatelem v zadávacích podmínkách byla nabídka vítězného uchazeče
hodnocena jako druhá v pořadí v dílčím kritériu Celková nabídková cena včetně DPH. Ve
zbývajícím dílčím kritériu Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii (HS
jednorázový úklid, HS mimořádný úklid) byla nabídka vítězného uchazeče hodnocena jako
nejlepší. Celkově byla nabídka uchazeče druhá nejvýhodnější. Uchazeč první v pořadí odmítl
uzavřít smlouvu, proto byl v souladu s § 82 odst. 4 zákona vyzván uchazeč druhý v pořadí.

Část 2
Nabídka č.
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Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s.r.o.
Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
společnost s ručením omezeným
28685521
CZ28685521

Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena včetně DPH
Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii vč. DPH:
Jednorázový úklid
Mimořádný úklid

753.669,31 Kč
109,-- Kč/hod.
109,-- Kč/hod.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Dle stanovených dílčích hodnotících kritérií a jejich vah a dle způsobu hodnocení
vymezeného zadavatelem v zadávacích podmínkách byla nabídka vítězného uchazeče
hodnocena jako druhá v pořadí v dílčích kritériích Celková nabídková cena včetně DPH a
Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii (HS jednorázový úklid, HS mimořádný
úklid). Celkově byla nabídka uchazeče druhá nejvýhodnější. Uchazeč první v pořadí odmítl
uzavřít smlouvu, proto byl v souladu s § 82 odst. 4 zákona vyzván uchazeč druhý v pořadí.

Část 3
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

6
SIMACEK HS, spol. s r.o.
Trnkova 630/34, 628 00 Brno - Líšeň
společnost s ručením omezeným
26229382
CZ26229382

Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena včetně DPH
Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii vč. DPH:
Jednorázový úklid
Mimořádný úklid

523.607,10 Kč
96,80 Kč/hod.
96,80 Kč/hod.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Dle stanovených dílčích hodnotících kritérií a jejich vah a dle způsobu hodnocení
vymezeného zadavatelem v zadávacích podmínkách byla nabídka vítězného uchazeče
nejlépe hodnocena v dílčích kritériích Celková nabídková cena včetně DPH a Ceny
jednorázového a mimořádného úklidu po havárii (HS jednorázový úklid, HS mimořádný
úklid).

Část 4
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

6
SIMACEK HS, spol. s r.o.
Trnkova 630/34, 628 00 Brno - Líšeň
společnost s ručením omezeným
26229382
CZ26229382

Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena včetně DPH
Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii vč. DPH:
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2.654.037,60 Kč

Jednorázový úklid
Mimořádný úklid

96,80 Kč/hod.
96,80 Kč/hod.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Dle stanovených dílčích hodnotících kritérií a jejich vah a dle způsobu hodnocení
vymezeného zadavatelem v zadávacích podmínkách byla nabídka vítězného uchazeče
nejlépe hodnocena v dílčím kritériu Celková nabídková cena včetně DPH. Ve zbývajícím
dílčím kritériu Ceny jednorázového a mimořádného úklidu po havárii (HS jednorázový úklid,
HS mimořádný úklid) byla nabídka vítězného uchazeče hodnocena jako druhá
nejvýhodnější. Celkově byla nabídka uchazeče hodnocena jako nejvýhodnější.

7. SUBDODÁVKY
Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva pro část 2 předpokládá pro plnění veřejné
zakázky využití subdodavatele na plnění veřejné zakázky zajištění úklidu ve vybraných
objektech Ostravské univerzity v Ostravě po dobu 48 měsíců.

V Ostravě dne 22. 2. 2016

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity v Ostravě
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