
Zápis o otevírání nabídek na zadání zakázky„Zajištění ubytování a jednacích místností pro 
pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě" konané dne"31.8. 2018" na KHS MSK se sídlem 
v Ostravě. 

Na základě výzvy k podání nabídky na zadání zakázky podaly své nabídky v termínu 
podání,tj. do"30.8.20I 8", tyto firmy: 

Firma 

I .Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, doručeno 21.8.2018 ve 13,00 hod. 
··· ··············· ·· ······· ··· ··· ···· ···· ·· ····· ············ ·· ···· ····· ······· ·· ········································ ··· ···························· 

2.Hotel KAMZÍK, Karlov pod Pradědem 182,793 36, Malá Morávka, doručeno 27.8.2018 ve 
14,20 hod. 
···················· ··········· ····· ····· ······· ··· ··········· ·········· ····· ···· ···················· ·· ·· ··· ··· ··· ····································· 

Nabídková cena celkem: 
1. Buly Arena 1300,-Kč s DPH 
2. Hotel KAMZÍK 1290,-Kč s DPH Uednolí'1žkový pokoj) 

I 020,-Kč s DPH (dvoulůžkový pokoj) 

Doporučení komise: 
Všechny nabídky byly doručeny v řádném termínu tj. do 30.2018. Obsah nabídek byl řádně 
zkontrolován dle zadání poptávky. 
Obě nabídky byly řádně zaslány na e-mail vr@khsova.cz, který slouží pouze pro příjem 
nabídek. 

Komise dopornčuje projednat nabídku s těmito firmami: 
Buly Aréna 
Hotel KAMZÍK 

Členové komise: 

lng. Wieslaw Galuszka .. ... 

MVDr.Radim Mudra .... .......... ·z 
lng.Roman Letošník ............. ?..< ... . 

I ~(/ I 
Mgr.Michaela Remešová/jt;/,,1 '111. .... . 

Marie Mistatová ........ ().((i/4.Í. . !. ... . 
I 



,_ 

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek na zadání zaluizky: 
„Zajištční ubytování a jednacích mís tností pro pracovníky KHS MSK se s ídlem v 

Ostravč" konaný 3.9.2018 na KHS MSK Ostrava 

Na základě zápisu z otevírání obálek zaslaných nabídek postoupily do výbčrového řízení lyto 
firmy: 

I. Buly Aréna Kravaře 
2. Hotel KAMZÍK 

Kritéria hodnocení: 
• Cena vč.DPH. váha 70% 
• Kvalita nabízeného řešení 30% 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravč vyzvala firmy 
prostřednictvím svých webových stránek k zas lání nabídek na zaj ištční ubytovúní a jednacích 
místností pro pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě. 
Celkem bylo osloveno 5 firem. Firmy hyly osloveny c-mailem. V daném lermínu zadavalel 
obdržel 2 nabídky. Oslovením více uchazcčt'.'1 hylo ;:aručcno dodržení ustanovení § 6 zákona č . 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve zněn í pozdějších předpisů . 

Nabídka fi rmy Buly A réna Kravaře, spl11uje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení. 
I lotel neakceptuje v plném rozsahu námi navržené termíny pobytu. jako náhradní řeše ní nám 
nabízí v termínech 4.-5.10.2018 a 29.-30. 10.2018 využití náhradních prostor I lotelu Buly 
Opava (cca 12km od Buly /\rény Kravaře) nebo volbu jiného termínu. Cena Lahrnuje 
ubytování, stravu. /\quapark. Fitness, školící místnost včetnč vybavení. Další možné ak tivity 
jsou placené (badminton, wcllness. bowling. tenisová hala aj. 
Nabídková cena: 1 300.-Kč s DPH/osobu 

Nabídka firmy Hotel Ka mzík splňuje v celém rozsahu kriléria pro hodnocení. 
Ubytování je v I a 2 l ůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, námi navrhované termíny 
jsou pinč akceptovány dle zadání. Pronájem školící místnosti je zdarma. 
Nabízené slu;,by v ccnč pobytu : krytý baLén. posi lovna. bowling. sto lní tenis. kukčník. malý 
,,hirpooll pro 4 osoby. vstup do wcllncss (linskú sauna. infra sauna. parní sauna. vclk)· 
whirpooll pro 6 osob). velká profesionální posilorna. velká těloc vična. folbalov)°' biliard 
(icdin~· \'ČR.unikát vyrobený na míru). tenisový kun. badmintonový kurt. 
Za poplalek: masáže. lanové centrum. večerní hudba. 
Nabídková cena jed nolůžkový pokoj: 870.-Kč s DPH/osobu 
Cena za stravu: 420,-Kč s DPH/osobu 
Cena celkem : I 290.-Kč s DPH 

Nabídková cena dvoulůžkového pokoje: 600,-Kč s DP! I/osobu 
Cena za s travu: 420.-Kč s DPH/osobu 
Cena celkem: I 020.-Kč s DPH 

Dva členové komise oba hotely navšt ívili. aby se seznámili s prostředím. Své získané 
poznatky a informace předali zbývajícím členúm komise. tak aby komise mohla objektivnč a 
řádnč vyhodnotit jednotlivé nabídky. 

J lot1,;l y byly hodnoceny na základč splnční podmínek uvedených v poptávce. 



1 lodnotily se výše uvedená kritéria. Pro hodnocení nabídek použila hodnotící komise bodovou 
stupnici v rozsahu 0-1 00 bodů. 
Vzhledem k tomu, 2c máme k dílčím hodnotícím kritériím p1·iřa1..cnu váhu ,. % použili jsme 
pro sprilvné pří řazení bodť1 vzorec uveden~ v naší poptávce. čím;;. jsme i zaručili dodržení §6 
zákona č.134/2016 Sb. o zadúvání veřejných 1.akázek. 

100* 
hodnota nejvýhoJněj.fí nabídky 

hodnota nabídky * váha dílčího kritéria (%) 

/\by komise mohla řádnč vyhodnotit druhé z hounotících kritérií (kva li tu nabízeného řešení) 
stanovila si před hodnocením pomocná kritéria. kterú hodnotila l O-ti u 5-ti body. 
Pomocná hodnotící kritéria: 

kvalita ubytovúní 
kvalita poskytovaných služeb 
nabízená kvalita pestrosti stravy 
režijní náklady (dostupnost místa konání) 
reference, zkušenosti 
příplatek za jedno lůžko 

V souladu s ustanovením § 115, odsl.3 zákona č. 1 34/2016 Sb. o zadáv,1ní veřejných zaká;:ek. 
bude hodnocena cena včetně danč z přidané hodnot). 
B) lo stanoveno pořadí firem 1-2. 
Výsledek a přehled hodnocení je přiložen v I lodnotící tabulce v příloze č. I. 

Závěr : 

Komise po zralé úvaze a s přihlédnutím k níže uvedeným argumentům navrhuje jako vítěze 
\'ýbčrového řízení zařízení Buly Arénu Kravaře. 

Komise se opírá o tyto argumenty: 
režijní náklady na dopravu (odhad) činí 8 900.-Kč Buly Aréna Kravaře 

18 600.- Kč Hold Kamzík 

příplatek za l lůžkový pokoj 200,- Kč Buly Aréna Kravaře 
270,- Kč Hotel Kamzík 

v restauraci I lotelu Kamzík bylo bčhem 2 let provádčno 3x šetřen í i'.dravotních potíží 
v souvislos ti s případy gastroenteritid 
provozovatel byl pokutodn za porušení ókona 258/2000 Sb. 

V ,dilcdem k tčmlo zjištčn) m skutečnostem a na zúkladč výsledku ,-ýbčrového řízení komise 
navrhuje další spolupráci a uzavření smlouvy se zařízením Buly Aréna Kravaře. 

g. Wiesla" Galustka 
VcdOl ·í oddčlcni µrornmč organi1,1cního 

Kra_iské h) gicnické stanice Mora\'sknsli.:1,kého kraje 
se ,idlc111 , Ostnl\ č 

i{edit..:lka. ,edoucí sluicbního Madu 
Kraj,ké h~ gic11 iek..' stan icc \llor:n sl-.oslc1.ského kn~jc 

se sídlem, Ostrmč 



pli.loha č 1 

Zajištění ubytování a jednacích místností pro pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě 

Buly Aréna - KrJvafe I 250 200.00 h.č I 59 I 50 I 30 I 89 

. lloicl KAMZÍK I 2 IO 300.00 Kč I 70 I 30 I 18 I 88 

Pomocná kritéria -Buly Aréna - Kravale I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 50 

. Hotel KAMZÍK I 5 I 10 I 5 I 5 I 5 I 30 

1.mlsto 

Buly Aréna - Kravale 89 
2.místo 

. l-lotel KAMZÍK 88 

/1 ~p/A; !Ít«tl I . 



Zápis z hodnocení nabídek na zadání zakázky „Zajištění ubytování a jednacích místností pro 
pracovníky K.HS MSK se sídlem v Ostravě" konaný 3.9.2018 na K.HS MSK se síd lem v 
Ostravě 

Na základě zaslaných nabídek postoupily do výběrového řízení tyto firmy: 

Firm::i 

I. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, 747 21 Kravaře - Kouty 
········· ·· ······· ···················· ······ ············· ·········· ······ ········· ················· ·· ··································· ········ ·· ····· 

2. Hotel KAMZÍK, Karlov pod Pradědem 182.793 36. Malá Morávka 
······ ················ ··· ··· ········ ··· ··· ··· ·· ·············· ············· ·············· ··············································· ··········· ····· 

Doporučení komise: 

Komise doporučuje jednat s touto firmou: 

Závěr komise: 1 

P . d ' . b'd k k . d • . b . k . I d •. ., · b'dk r. )~4 d1MttV )~ o proJe nant na I c • ·om1 se opo~ucuJc vy rat Ja o neJV 10 neJSI na 1 ·u , inny ........ 
1 

... ... .... . 
s nabídnutou cenou ........ . 4..f"P. .. {;.Pq .. ~ ...... ... Kč včetně DPH 

Předseda komise: 
Lng. Wieslaw Galuszka - vedoucí oddělení provoznč organizačního 

Členové komise: 
MVDr. Radim Mudra - vedoucí HOK L pracoviště Ostrava 
Ing. Roman Letošnik - vedoucí odd.I IV, pracoviště Ostrava , 
Mgr. Michaela Remešová - ved.odd.HDM, pracovištč Ostrava m; 
p. Mistatová Marie - ekonomické odd .. pracoviš tě Ostrava ~/' 

~ mám Nepřijímám 

Vedoucí oddělení provoznč o rganizačního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského k raje 
se sídlem v Ostravč 

M UDr. 1 lclcna Šebáková 

Ředitelk~ vedoucí služebního úřadu 
K rajské hygienické stanice Moravskoslczskl!ho kraje 

se sídlem , Ostravč 


