Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
Česká 320, Kopřivnice

PSČ 742 21

Protokol č. 1 z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
1. Údaje o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky

Dodávka obědů pro pečovatelskou, odlehčovací službu, denní
stacionář, azylový dům Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p.o.

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu dodávky služeb

Zadavatel

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, Česká 320,
742 21 Kopřivnice
IČ 60798891 IDS: cnekyym

2. Identifikační údaje oslovených uchazečů:
Uchazeč č. 1
Věra Pavlicová
Solanec 57
756 62 Hutisko - Solanec
Uchazeč č. 2
Hotel Tatra
Záhumenní 1161
742 21 Kopřivnice
Uchazeč č. 3

Domov Příbor
Masarykova 542
742 58 Příbor
.
Uchazeč č. 4

Hotel Stadion
Masarykovo nám. 541
742 21 Kopřivnice

3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
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Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 14.2.2018 v sídle
zřizovatele zadavatele zakázky na adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163 a bylo zahájeno
v 13,05 hodin.

4. Seznam doručených nabídek:

Poř.
číslo

1.

5.

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ
Uchazeč č. 1
Věra Pavlicová
Solanec 57
756 62 Hutisko - Solanec

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

14.2.2018

7,22 hod.

ANO

Údaje o přítomných členech komise:

Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Eva Mündleinová, ředitelka SSSmK – pověřený zástupce zadavatele
p. Stanislav Šimíček, místostarosta města Kopřivnice
mgr. Veronika Chromíková, právník města Kopřivnice
6. Prohlášení členů komise:
Každý z výše uvedených členů komise sám za sebe čestně prohlašuje, že ve vztahu k
veřejné zakázce uvedené v bodě 1. tohoto protokolu a k uchazečům uvedeným pod bodem
4. tohoto protokolu není ve střetu zájmů. Dále každý z členů komise prohlašuje, že jeho
zájmy neohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s tímto výběrovým řízením,
nemá zájem získat osobní výhodu a nemá zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch
zadavatele. Dále každý z členů komise prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídek
předložených zadavateli v tomto výběrovém řízení a s uchazeči ho nespojuje osobní ani
pracovní či jiný obdobný poměr.
Každý člen komise bere na vědomí, že vznikne-li u něj důvod střetu zájmů, je povinen tuto
skutečnost komisi nahlásit a dál se nesmí jejího jednání zúčastnit. Zároveň každý z členů
komise prohlašuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v
souvislosti se svou účastí v této komisi.

Ing. Eva Mündleinová v.r.

Stanislav Šimíček v.r.
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Mgr. Veronika Chromíková v.r.

7. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami:
Komise konstatuje, že všechny nabídky byly podány v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky a ve lhůtě pro podání nabídek.
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí v jakém byly zadavateli doručeny (podle
pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje:

1.

Uchazeč č. 1
Věra Pavlicová
Solanec 57
756 62 Hutisko - Solanec
IČ 68351917

Nabídková
cena
Kč
(včetně DPH)

Návrh
smlouvy
přiložen

Doklady
kvalifikace

75,00

ANO

NE

8. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:
V průběhu zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky.
9.

1.

Seznam uchazečů, kteří byli vyzvání k doplnění/objasnění nabídky:

Uchazeč č. 1
Věra Pavlicová
Solanec 57
756 62 Hutisko - Solanec
IČ 68351917

Nebylo předloženo dle zadávací dokumentace:
 Profesní způsobilost - doklad o oprávnění k podnikání (prostá
kopie živnostenského listu) viz bod 2.2.zadávací dokumentace
 Seznamu významných služeb viz bod 3.1. zadávací dokumentace
 Doložení alespoň 1 významné zakázky viz bod 3.2. zadávací
dokumentace
 Čestné prohlášení, že disponujete potřebnými prostory pro
přípravu stravy do nádob viz bod 3.4. zadávací dokumentace

10. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. 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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Poř.
číslo

Nabídková
cena
Kč
(včetně DPH)

1.

75,00 Kč

Vzhledem k tomu, že byla podána jedna nabídka, nedošlo k hodnocení nabídek. Komise
doporučuje, aby byl uchazeč č. 1 vyzván k doložení dokumentů dle čl. VIII. zadávací
dokumentace:
 Profesní způsobilost - doklad o oprávnění k podnikání (prostá kopie živnostenského listu) viz bod
2.2.zadávací dokumentace
 Seznamu významných služeb viz bod 3.1. zadávací dokumentace

 Doložení alespoň 1 významné zakázky viz bod 3.2. zadávací dokumentace
 Čestné prohlášení, že disponujete potřebnými prostory pro přípravu stravy do nádob viz bod 3.4.
zadávací dokumentace

Tyto dokumenty doloží nejpozději do 26.2.2018 do 14,00 hodin na adresu: Česká 320, 742
21 Kopřivnice k rukám ředitelky ing. Evy Mündleinové.
11. Složení komise a podpisy přítomných členů:
Jednání komise bylo ukončeno dne 14.2.2018 ve 13,15 hodin.

Ing. Eva Mündleinová v.r.

p. Stanislav Šimíček v.r.

Mgr. Veronika Chromíková v.r.
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