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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“) 

 
 

1. Evidenční číslo veřejné zakázky: RNZ 18/10/OŘ;  VZ60044716 

 Název veřejné zakázky: „Poskytování úklidových služeb 2011 - 2012“ 

 
 
2. Identifikační údaje o zadavateli 

 
Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo/místo podnikání/bydliště 
zadavatele Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava – Moravská Ostrava 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele 

Ing. František Kořínek  

 
 
3. Seznam posuzovaných nabídek 

 
Pořadové 

číslo nabídky 
Obchodní 

firma 
IČ 

uchazeče 

Datum 
podání 

nabídky 

Čas podání 
nabídky 

2. Clarima, s.r.o. 45476012 13:00 20.7.2010 

3. CDV služby, s.r.o. 49356445 8:10 21.7.2010 

4. ISS Facility Services s.r.o. 60470291 8:10 21.7.2010 

5. IPO - STAR s.r.o. 60778156 8:20 21.7.2010 

6. BONAR PRO s.r.o. 25501283 8:25 21.7.2010 

7. RPM Service CZ a.s. 27176428 8:55 21.7.2010 

8. TFN s.r.o. 25059394 9:10 21.7.2010 

9. GSUS s.r.o. 25215213 9:15 21.7.2010 

10. HPF CLEAN s.r.o. 25382519 9:30 21.7.2010 

11. Nový úklid, a.s. 27882390 9:45 21.7.2010 
 
III.1. Posouzení nabídek - splnění kvalifikačních předpokladů 
V souladu se zákonem a směrnicí - úsek Ředitele společnosti č.23/2009 – Aplikace zákona 
o veřejných zakázkách v Dopravním podniku Ostrava a.s. provedlo oddělení Veřejné zakázky 
posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče. Kvalifikaci slnili všichni uchazeči, jejichž 
nabídka nebyla vyřazena ve smyslu § 71 odst. 10 zákona. 
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III.2. Posouzení nabídek - splnění zadávacích podmínek 
Odborný útvar Kolejová vozidla zpracovali podklady pro posouzení splnění zadávacích podmínek 
uchazečů v souladu se zadávací dokumentací. Hodnotící komise konstatuje, že: 
- uchazeč č. 9 - GSUS s.r.o. nesplnil zadávací podmínky stanovené v bodu 4.9. zadávací 

dokumentace a to tím, že nedodržel požadovanou lhůtu pro připsání peněžní částky (jistoty) na 
účet zadavatele.   
Pro případ, že uchazeč složí jistotu formou peněžní částky si zadavatel stanovil podmínku, do kdy 
musí uchazeč připsat peněžní částku na účet zadavatele (nejpozději dva pracovní dny 
předcházející poslednímu dni, kdy je možno podat nabídky). Lhůtu pro podání nabídek zadavatel 
stanovil v bodě 4.1. zadávací dokumentace na 21.07.2010. Peněžní částka byla připsána na účet 
zadavatele dne 20.07.2010.  
 
S ohledem na výše uvedené HK v souladu s § 76 odst. 6 zákona nabídku uchazeče ze zadávacího 
řízení vyřadila. 

 
III. 3. Posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění   
V rámci posouzení splnění zadávacích podmínek HK posuzovala v souladu s § 77 zákona také výši 
nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění. HK konstatuje, že uchazeč. č. 11 - Nový úklid, a.s. 
předložil nabídkovou cenu 1.638.117,35Kč bez DPH. HK má pochybnosti o reálné výši této 
nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  Proto ji posoudila jako mimořádně nízkou. Na 
základě tohoto posouzení HK odsouhlasila, že v souladu s § 77 odst. 1 si vyžádá od uchazeče písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 
 
Ostatní uchazeči splnili zadávací podmínky stanovené zadavatelem a jejich předložené nabídkové 
ceny ve vztahu k předmětu plnění nelze považovat za mimořádně nízké. 
 
III.3.1. Odpověď uchazeče Nový úklid k písemnému zdůvodnění výši nabídkové ceny 
Zadavatel dne 13.8.2010 vyzval uchazeče Nový úklid, a.s. k písemnému zdůvodnění těch částí 
nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny. Zároveň přizval uchazeče na jednání HK za účelem 
vysvětlení předloženého zdůvodnění. Zadavatel obdržel dne 24.8.2010 od uchazeče vyjádření, ve 
kterém nezdůvodnil výši své nabídkové ceny. Z tohoto důvodu nesplnil ustanovení § 77 odst. 6 
zákona, a proto HK nabídku uchazeče Nový úklid vyřadila nabídku ze zadávacího řízení. 
 
 
4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 

 
Pořadové 

číslo nabídky 
Obchodní 

firma 
IČ 

uchazeče Důvod vyřazení 

1. INEX Česká republika s.r.o. 61328987 Neúplnost nabídky 

9. GSUS s.r.o. 25215213 Viz. bod III.2. této zprávy 

11. Nový úklid, a.s. 27882390 Viz. bod III.3.1. této zprávy 
 
- Uchazeč č. 1 - Komise konstatovala, že nabídka uchazeče č. 1 INEX Česká republika s.r.o., IČ: 

61328987 je neúplná a to z důvodu chybějící přílohy č. 2 návrhu smlouvy – Základní požadavky 
k zajištění BOZP, kterou zadavatel požadoval v souladu s bodem 4.3 zadávací dokumentace. Na 
základě výše uvedeného komise nabídku v souladu s § 71, odst. 10 zákona vyřadila. 

- Uchazeč č. 9. - viz. bod III.2. této zprávy. 
- Uchazeč č. 11 - viz. bod III.3.1. této zprávy. 
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5. Popis hodnocení nabídek 
 

Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů v souladu s § 78, odst. 1, písm. b) zákona a to podle 
kritéria nejnižší nabídkové ceny (viz. níže uvedená tabulka hodnocení) 

Tabulka hodnocení podle kritéria nejnižší nabídková cena 
Poř. č. 

uchazeče 
Obchodní firma 

uchazeče IČ Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

Pořadí 
uchazečů 

2. Clarima, s.r.o. 45476012 8,984.223,13Kč 7. 

3. CDV služby, s.r.o. 49356445 7,765.773,60 Kč 5. 

4. ISS Facility Services s.r.o. 60470291 11,698.884,26 Kč 8. 

5. IPO - STAR s.r.o. 60778156 3,634.287,92 Kč 2. 

6. BONAR PRO s.r.o. 25501283 7,715.782, Kč  4. 

7. RPM Service CZ a.s. 27176428 8,908.578, Kč 6. 

8. TFN s.r.o. 25059394 6,178.153, Kč - 3. 

10. HPF CLEAN s.r.o. 25382519 3,022.974,01 Kč 1. 
 
 
6. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek 

 
Poř. č. 

uchazeče Obchodní firma uchazeče IČ Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

Pořadí 
uchazečů 

10. HPF CLEAN s.r.o. 25382519 3,022.974,01 Kč 1. 

5. IPO - STAR s.r.o. 60778156 3,634.287,92 Kč 2. 

8. TFN s.r.o. 25059394 6,178.153, Kč - 3. 

6. BONAR PRO s.r.o. 25501283 7,715.782, Kč  4. 

3. CDV služby, s.r.o. 49356445 7,765.773,60 Kč 5. 

7. RPM Service CZ a.s. 27176428 8,908.578, Kč 6. 

2. Clarima, s.r.o. 45476012 8,984.223,13Kč 7. 

4. ISS Facility Services s.r.o. 60470291 11,698.884,26 Kč 8. 
 
 

6.1. Doporučení hodnotící komise 
Hodnotící komise všemi hlasy doporučila zadavateli veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení 
„Poskytování úklidových služeb 2011 - 2012“, vyhlášené na IS VZ US pod evidenčním číslem 
60044716 přidělit zakázku uchazeči č. 10 – HPF CLEAN s.r.o.,IČ: 25382519, se sídlem: Keramická 
602, 711 00 Ostrava- Hrušov, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu. 
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7. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 

Jméno a příjmení člena 
hodnotící komise 

Vztah člena hodnotící 
komise k zadavateli 

Podpis 

Marcel Lesník člen dozorčí rady  

Ing. Pavel Gebauer                  zaměstnanec  

Zdeněk Jasek zaměstnanec  

Ing. Bohuslav Kočí zaměstnanec  

Pavel Riedel zaměstnanec  

Libor Dvořáček zaměstnanec  

Bc. Martin Chovanec zaměstnanec  

 
 
8. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek 
Nejsou. 
 
 
9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 

Zpráva byla předána zadavateli dne 02.09.2010 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 
zadavatele 

Ing. František Kořínek 

Podpis oprávněné osoby zadavatele 
 

 

Razítko zadavatele  

 
 


