Oznámení o výběru dodavatele
Oznámení o výsledku hodnocení nabídek
Název zadavatele:

PODHORAN LUKOV a.s.

Sídlo zadavatele:

Pod Kaštany 499, Lukov 76317

IČO:

26223155

Název veřejné zakázky:

Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v
Držkové

Registrační číslo projektu

CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000983

(dále jen „veřejná zakázka“)
Zápis z průběhu jednání:
Dne 9. 1. 2017 v 9:00 hod. bylo na adrese Pod Kaštany 499, Lukov 76317 provedeno hodnocení
nabídek k zakázce s názvem „Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové“,
zadávané jako veřejnou zakázku v režimu zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o
veřejných zakázkách a v souladu s metodikou o zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (dále
jen „Metodika“).
Přítomní členové hodnotící komise:
Roman Koplík, JUDr. Milan Čupa, Ing. Jaroslav Šilhák, Ing. Jan Chudárek, Zdeněk Tomeček, Slavíková
Pavlína
Návrh na vyřazení:
Nabídka č. 2 uchazeče společnosti TAKOMA SOLO s.r.o., IČO: 28614771, se sídlem: Vrchlického
504/4, 150 00,Praha
Hodnotící komise se usnesla na vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení nabídek v souladu s § 48 ZVZ.
Důvody vyřazení nabídky č. 2:
Uchazeč v nabídce nedoložil následující dokumenty:


podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče

Dále nedoložil požadované dokumenty pro splnění kvalifikačních parametrů, chybějící:




Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
Doklad o oprávnění podnikání
Seznam významných zakázek v předepsaném minimálním členění








Doklady k prokázání splnění základní a profesní kvalifikace poddodavatele, kterým prokazuje
určitou část kvalifikace, a to konkrétně doložení seznamu významných zakázek
prostřednictvím poddodavatele
Hodnoty technického řešení, které byly stanoveny jako hodnotící kritéria a na základě, kterých
nelze nabídku hodnotit – není uvedena hodnota odsávané vzdušiny, není uvedena hodnota
elektrického příkonu, nejsou uvedeny ceny nákladů na životní cyklus
Není uvedena informace, zda technické řešení uchazeče splní základní požadavek na garanci
obsahu TZL 1 mg/m 3 v přefiltrované vzdušině
Položkový rozpočet

Vzhledem k tomu, že uchazeč nevyužil možnosti stanovené v zadávací dokumentaci – uchazeč je
oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek v souladu s § 98 ZVZ, zadavatel
nepovažuje, že by uchazeči chyběli informace k řádnému sestavení nabídky v termínu stanoveném pro
podání nabídek.
Uchazeč dále nevyužil možnosti prohlídky místa plnění, které bylo navrženo v zadávací dokumentaci
v souladu s § 97 ZVZ pro seznámení uchazeče s technologií na základě, které bylo možné řádně
sestavit nabídku.
Nabídky navržené na hodnocení:
Nabídka č. 1 uchazeče CIPRES FILTR BRNO s.r.o., IČO: 46976531, se sídlem: Rebešovická 141/13,
64300, Brno
Nabídka č. 3 uchazeče ECOINTECH, s.r.o., IČO: 05468701, se sídlem: Hlubinská 917/20, 70200
Moravská Ostrava
Jako hodnotící kritérium byly stanoveny následující hodnotící kritéria:





Nejnižší cena s váhou 40% - maximální počet bodů 10
Technické řešení s váhou 40% - maximální počet bodů 100:
Podkritérium vhodnost nabízeného řešení – maximální počet bodů 60
Podkritérium hodnota odsávané vzdušiny – maximální počet bodů 20
Podkritérium hodnota instalovaného elektrického příkonu – maximální počet bodů 20
Cena nákladů na životní cyklus s váhou 20% - maximální počet bodů 100:
Podkritérium cena provozních nákladů – maximální počet bodů 50
Podkritérium cena nákladů na údržbu – maximální počet bodů 50

Nabídka č. 1
CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
IČO: 46976531, Rebešovická
141/13, 64300, Brno
Cena bez DPH
Hodnota množství odsávané
vzdušiny
Hodnota instalovaného
elektrického příkonu
Cena provozních nákladů za
rok
Cena nákladů na údržbu za rok

Uvedené hodnoty uchazečem v
nabídce
3 850 000 Kč
20350
62,95
149 943 Kč
40 206 Kč

Nabídka č. 3
ECOINTECH, s.r.o.
IČO: 05468701,
Hlubinská 917/20, 70200
Moravská Ostrava
Cena bez DPH
Hodnota množství odsávané
vzdušiny
Hodnota instalovaného
elektrického příkonu
Cena provozních nákladů za
rok
Cena nákladů na údržbu za rok

Uvedené hodnoty uchazečem v
nabídce

3 690 000 Kč
16000
62,5
196 836 Kč
65 000 Kč

Výsledky hodnocení nabídek

Nabídka

č. 1- CIPRES FILTR BRNO
s.r.o.
IČO: 46976531
se sídlem: Rebešovická 141/13,
64300
č. 3 - ECOINTECH, s.r.o.
IČO: 05468701
Se sídlem: Hlubinská 917/20,
70200 Moravská Ostrava

Kritérium A

Kritérium B

Nabídková
cena

technické
řešení

40%

40%

Kritérium C
náklady na
životní
cyklus
20%

Výsledek
hodnocení

Pořadí

3,83

35,828

20

59,7

1

4,00

34

13,8

51,8

2

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 9. 1. 2017 v 10: 33 hodin. Nabídka č.1 uchazeče společnosti
CIPRES FILTR BRNO s.r.o., IČO: 46976531, se sídlem: Rebešovická 141/13, 64300, Brno byla
vybrána jako vítězný uchazeč výběrového řízení PODHORAN LUKOV a.s. „Dodávka technologie pro
snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové“
Vítězný uchazeč (nabídka č. 1) CIPRES FILTR BRNO s.r.o. zároveň splnil podmínky účasti:
Nabídka zpracována v požadované formě a jazyce:

ano

ne

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče:

ano

ne

Nabídka obsahuje doklady ke kvalifikaci:

ano

ne

Nabídka obsahuje položkový rozpočet

ano

ne

V nabídce je uvedeno hodnotící kritérium: technické
řešení

ano

ne

V nabídce je uvedeno hodnotící kritérium: hodnota
odsávané vzdušiny

ano

ne

V nabídce je uvedeno hodnotící kritérium: hodnota
instalovaného elektrického příkonu

ano

ne

V nabídce je uvedeno hodnotící kritérium: náklady
na životní cyklus

ano

ne

Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele:

ano

ne

Nabídková cena
nabídkové ceny

ano

ne











ČP o základní způsobilosti
ČP o souhlasu se zadáním a podmínkami
výběrového řízení
Prostá
kopie
smlouvy
o
pojištění
odpovědnosti za škodu
Výpis z obchodního rejstříku
Doklad o oprávnění podnikání
ČP o ekonomické a finanční způsobilosti
Seznam
významných
zakázek
v předepsaném minimální členění za
poslední 3 roky
Doklady prokazující shodu požadovaných
výrobků s požadovanou technickou normou
nebo technickým dokumentem



–

nepřekročení

maximální

Příloha: prezenční listina uchazečů hodnotící komise.
V Lukově dne 10. 1. 2017

Roman
Koplík

Digitálně podepsal
Roman Koplík
Datum: 2017.01.11
09:07:46 +01'00'
…………………………………..

Předseda představenstva

