PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"»

Název zakázky: Zajištění úklidových služeb v Ostravě.
Evidenční číslo zakázky: Z2017-022271 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek (Oznámení
o výsledku podlimitního zadávacího řízení), dále též "VZ".

1. Označení zadavatele
Česká republika - Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01
Jihlava.
Zastoupený Ing. Vladimírem Kabelkou, MBA, ředitelem sekce provozní.
(dále jen "Zadavatel")

2. Předmět veřejné zakázky
Zajištění úklidu včetně dodávky
pracovištích zadavatele v Ostravě.

čistících

a hygienických

prostředků

na dislokovaných

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
2 149 440,52 Kč včetně DPH.

4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1 (nabídka č. 1):
VKUS-BUSTAN s.r.o., Fůgnerova 3636, Frýdek-Místek, IČ 26841410
Účastník 2 (nabídka č. 2):
SUEZ Facility a.s., Španělská 1073/1 0, Praha, IČ 60487909
Účastník 3 (nabídka č. 3):
Bartoň a Partner S.f.O., Chválkovice 580, Olomouc, IČ 26810093
Účastník 4 (nabídka č. 4):
FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812/17a, Olomouc, IČ 27841031
Účastník 5 (nabídka č. 5):
DELTA facility, s.r.o., Dobrovského 397/8, Olomouc, IČ 04624041
Účastník 6 (nabídka č. 7):
JASPA S.f.O., Hlavní 69/75, Opava, IČ 26845725
Účastník 7 (nabídka č. 8):
IF FACILITY a.s., Antala Staška 510/38, Praha, IČ 27720152

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení na VZ byl vyloučen:
1. Účastník 4 (nabídka č. 4) - FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812/17a, Olomouc,
IČ 27841031. Odůvodnění: účastník zadávacího řízení předložil cenovou nabídku
s početní chybou. Účastník byl zadavatelem vyzván k objasnění předložených údajů. Na
žádost zadavatele reagoval ve lhůtě stanovené zadavatelem odpovědí, kterou změnil

celkovou nabídko vou cenu. Tento postup je v rozporu s ust. § 46 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb.
2. Účastník 5 (nabídka č. 5) - DELTA facility, s.r.o., Dobrovského 397/8, Olomouc, IČ
04624041. Odůvodnění:
nesplnil požadované kvalifikační předpoklady.
Účastník
zadávacího řízení nepředložil doklad o zavedení systému managementu kvality řady ISO
9001. Současně účastník zadávacího řízení předložil cenovou nabídku s početní chybou.
Účastník byl zadavatelem vyzván k objasnění předložených údajů a doplnění dokladů. Na
žádost zadavatele účastník nereagoval a objasnění ani doplnění dokladů ve lhůtě
stanovené zadavatelem nedoložil.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je JASPA s.r.o.,
Hlavní 69/75, Opava, IČ 26845725. Odůvodnění: Účastník splnil podmínky zadávacího řízení
a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
8. Označení poddodavatele/ů
Poddodavatel, který se bude podílet na plnění VZ voblasti poskytování zaměstnanců
a případných dodávek hygienických prostředků dle potřeb zadavatele - JASP A Servis S.r.o.,
Hlavní 69/75, Opava, IČ 28658001.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného
Nepoužito.

režimu

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno. Netýká se dynamického nákupního systému.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních
elektronických prostředků
Nebyly použity.

prostředků

při podání nabídky namísto

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění
Není relevantní.

nerozdělení

16. Odůvodnění stanovení
odst. 3 ZZVZ

nadlimitní

požadavku

VZ na části

na prokázání

obratu

v případě

postupu

dle § 78

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
V Jihlavě dne 24. 8.2017
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Ing. Vladimír Kabelka, MBA

