Protokol o 3. jednání komise pro posouzení a
hodnocení nabídek

Digitalizace procesů městského úřadu Města
Albrechtice
Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání
veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013

Zadavatel

Město Město Albrechtice
79395 Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10

Protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení
nabídek
Označení zadávacího řízení: Digitalizace procesů městského úřadu Města Albrechtice
Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
zadavatele

Město Město Albrechtice

Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele / IČ

79395 Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10 / 00296228

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele

Luděk Volek, starosta

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) se dne 7. 4. 2015 ve 13:00 hodin
sešla ke svému 3. jednání vztahujícímu se k výše uvedené zakázce malého rozsahu, z něhož pořídila
tento protokol.
Složení komise:






Bc. Vladislav Hlaváček
Libor švec
Ing. Jana Murová
Mgr. Milan Pokorný
Mgr. Andrea Černá

Hodnotící komise se sešla v počtu 5 členů, což představuje nejméně dvě třetiny členů, a tudíž komise
je usnášení schopná v souladu s § 75 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“).
Jednání se nezúčastnil pan Mgr. Miloslav Krygel, jeho náhradnicí je paní Mgr. Andrea Černá.
Všem členům komise byly sděleny před jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku.
Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali prohlášení o nepodjatosti
a mlčenlivosti, toto prohlášení tvoří přílohu protokolu o 1. jednání komise.

Stručný popis předmětu zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro projekt „Digitalizace procesů
městského úřadu Města Albrechtice“, který je spolufinancován z Integrovaného operačního programu,
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence, Oblast podpory: 6.2.1
Zavádění ICT v územní veřejné správě, reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09455.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.871.400,-Z toho pro realizaci: 1.588.800,-- Kč bez DPH.
Z toho pro následnou podporu provozu po dobu 5 let: 312.600,--.bez DPH.
Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková
cena
Místo plnění veřejné zakázky: 79395 Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV (Common Procurement Vocabulary):
CPV 30210000-4 - Stroje na zpracování dat (technické vybavení)
CPV 48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
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Výzva k podání nabídky byla odeslána těmto subjektům
jméno / obchodní fiirma

místo podnikání / sídlo

Pro-Line comp s.r.o

Říční okruh 28, Krnov

Coda Office s.r.o.

Mikulášská 2325/89B,794 01 Krnov

GORDIC spol. s r. o.

Erbenova 4, 586 01 Jihlava

DATA-INTER spol. s r.o.

U Fortny 1, 746 01 Opava

ASI informační technologie
s.r.o.

1. máje 3, 789 85 Mohelnice

Do lhůty pro podání nabídek (12. 3. 2014 do 10:00 hod.) podaly nabídku tyto subjekty:
Číslo
nabídky

1.
2.

Obchodní firma nebo název / sídlo (místo podnikání)

IČ / DIČ

Datum a čas
podání nabídky

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. / Cihlení 14, 702 00
Ostrava
HCV Group a.s. / Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

28606582 /
CZ28606582
25395009 /
CZ25395009

12.3.2015
09:30 hodin
12.3.2015
09:50 hodin

Posouzení nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a z hlediska úplnosti nabídky
Úplnost nabídek a požadavek na jazyk nabídky:

-

úvodní přebalový list s označením veřejné zakázky, NABÍDKA, logo dodavatele, apod.,

-

vyplněný, oprávněnou osobou podepsaný Krycí list nabídky,

-

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon),

-

doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b)
zákona,

-

čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle
§ 50 odst. 1 písm. c) zákona,

-

doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1
písm. a) zákona,

-

oceněný a podepsaný, osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, položkový rozpočet
– výkaz výměr,

-

návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele v souladu
s §68 odst. 2 zákona a dle požadavků zadávací dokumentace,

-

seznam subdodavatelů,

-

CD nebo DVD obsahující návrh smlouvy a kompletně vyplněný položkový rozpočet – výkaz
výměr, elektronická podoba bude shodná s podobou písemnou a bude uložena
v editovatelném formátu (např. .doc, .txt, .xls, apod.).

-

Jednacím jazykem zadávacího řízení je čeština – nabídka musí být podána v češtině.
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Číslo
nabídky

1.
2.

Obchodní firma nebo název / sídlo (místo podnikání)

údaj o tom, zda je nabídka kompletní
a zda byla podána v požadovaném
jazyce (ANO / NE)

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. / Cihlení 14, 702 00
Ostrava
HCV Group a.s. / Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

ANO*
ANO**

*) Uchazeč ve své nabídce předložil položkový rozpočet, který je oceněn, ale není podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Komise spatřuje nejasnost v nabídce mimo jiné v tom, že uchazeč položku rozpočtu „Virtualizční SW
pro max 3 hosty a dva procesory“ ocenil částkou „0,-- Kč“.
Komise dále zjistila, že ve vyplněném rozpočtu chybí položka „Proces digitalizace dat na podatelně a
na ekonomickém odboru“. Tento nedostatek se však týká pouze tištěné verze rozpočtu. V el. podobě
je položka oceněna a v rozpočtu nezahrnuta. Po provedení kontrolního výpočtu nabídkové ceny bylo
zjištěno, že příslušná položka je zahrnuta v nabídkové ceně.
V technické specifikaci nabízeného řešení je zřejmá nejasnost u kapacity diskového pole. Údaj o
kapacitě se v různých částech nabídky liší.
V technické specifikaci nabízeného řešení uchazeč nespecifikoval kapitolu „Technická opatření ke
zvýšení bezpečnosti“.
Komise rovněž odhalila nesoulad mezi požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci na záruku u
HW vybavení, kterou zadavatel požadoval v délce 5 let. Uchazeč nabídnul 2 roky.
**) Uchazeč ve své nabídce předložil položkový rozpočet, který je oceněn, ale není podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Komise rovněž odhalila nesoulad mezi požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci na záruku u
HW vybavení, kterou zadavatel požadoval v délce 5 let. Z nabídky není zcela zřejmé, že je tato záruka
uplatněna na všechny požadované části plnění.
Oba uchazeči své nabídky doplnili na základě výzvy k doplnění nabídek.

Požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách – Kvalifikace dodavatele:
1. čestné prohlášení dle §53 odst. 1 písm. a) až k) zákona
2. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (dle § 54 písm. a) zákona) – prostá kopie originálu ne starší 90 kalendářních dní,
3. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis
z Živnostenského rejstříku) či licenci (dle § 54 písm. b) zákona) – prostá kopie originálu.
4. čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1
písm. c) zákona
5. předložení seznamu dodávek (formou čestného prohlášení) realizovaných dodavatelem za poslední
3 roky.
Součástí seznamu budou
 min. 1 zakázka na dodávku HW a SW vybavení v minimálním finančním objemu 750 tis. Kč bez
DPH,
 min. 1 zakázka na dodávku informačního systému pokrývající potřeby v oblasti ekonomických,
provozních a evidenčních agend, včetně implementace tohoto informačního systému a zajištění
následné servisní podpory

Protokol o jednání komise

strana 4

U těchto zakázek musí být uvedena cena, doba plnění a kontakty na objednatele. Součástí seznamu
musí být osvědčení od objednatele o řádném splnění dodávky.
Číslo
nabídky

Obchodní firma nebo název / sídlo (místo podnikání)

splnění požadavku na kvalifikaci
(ANO / NE)

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. / Cihlení 14, 702 00
Ostrava
HCV Group a.s. / Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

1.
2.

ANO*
ANO**

*) Z poskytnutých referenčních zakázek a z přiložených osvědčení se nepodařilo prokázat, jakou část
referenčních dodávek tvořily dodávky HW a SW vybavení pro ověření jejich minimálního rozsahu 750
tis. Kč stanovenému v zadávací dokumentaci.
**)) Z poskytnutých referenčních zakázek a z přiložených osvědčení se nepodařilo prokázat, jakou
část referenčních dodávek tvořily dodávky HW a SW vybavení pro ověření jejich minimálního rozsahu
750 tis. Kč stanovenému v zadávací dokumentaci. Dále není z osvědčení jasné, zda předmětem
plnění byla rovněž následná servisní podpora po dokončení samotných dodávek HW a SW.
Oba uchazeči své nabídky doplnili na základě výzvy k doplnění dokladů k prokázání
kvalifikace.

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění a údajů o tom, jak byly nabídky
hodnoceny hodnotícího kritéria
Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Výsledné pořadí
uchazečů bude určeno od nejnižší (nejvhodnější nabídka) po nejvyšší (nejméně vhodná nabídka)
nabídkovou cenu.
Hodnotící komise sestavila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny (viz tabulka níže):
Číslo
nabídky

1.
2.

Obchodní firma nebo název / sídlo (místo podnikání)

HCV Group a.s. / Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. / Cihlení 14, 702 00
Ostrava

IČ / DIČ

28606582 /
CZ28606582
25395009 /
CZ25395009

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1 866 300,-1 870 200,--

Komise se seznámila s doručenými nabídkami a na základě provedené analýzy doručených nabídek
doporučuje uzavřít smlouvu pro tuto veřejnou s uchazečem, který splnil veškeré požadavky
zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a nabídnul nejnižší cenu:
HCV Group a.s.
Se sídlem: Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 25395009
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Ve Městě Albrechtice dne 7.4.2015 ve 14:00 hodin

Bc. Vladislav Hlaváček

………………………………………

Libor Švec

………………………………………

Ing. Jana Murová

………………………………………

Mgr. Milan Pokorný

………………………………………

Mgr. Černá Andrea

………………………………………
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