Zápis z hodnocení nabídek na zadání zakázky„KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační
jednotky- ÚP Ostrava" pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě konaný 2.3.2018 na KHS MSK se sídlem v Ostravě
Na základě zaslaných nabídek a splnění předpokladů dle zadání postoupily do výběrového
řízení tyto firmy:
Firma

1. MTL spol. sr.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Pornba

2. CLIMART, spol. sr.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

3. Klimatizace Černý- Pavel Černý, Převrší 256/40 725 26 Ostrava - Krásné Pole

4.

Třinecká

Klimatizace, a.s., Frýdecká 126, 739 61

Doporučení

Komise

Třinec

komise:

doporučuje jednat s firmou: (!L/f/lf7í-fJ'of fJ
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Předseda

komise:
I~g. Wieslaw Galuszka - vedoucí provozního oddělení, pracoviště Ost~ava ( / V(

/f',

/"í

Clenové komise:
~
Ing. Václav Kopecký- ved.odd.HP I, pracoviště Ostrava / ~
Mgr. Jan Beneš- odd.HOK, pracoviště Ostrava ( (J,?'ri,ťu~w1v J{cf5nc.ů
Ing. Jiří Purgat - odd.informatiky, pracoviště Ostrava
.
p. Marie Mistatová - ekonomické odd., pracoviště Ostrava
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Přijímám

Nepřijímám

Ing. Milan Stoch Ph.D., MBA

Ředitel odboru ekonornicko provozního

Vedoucí služebního

úřadu,

Ředitel

I<r~1jské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
v Ostravě

K.rajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
v Ostravě
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Zápis
z posouzení a hodnocení nabídek na zadání zakázky:
„ Kl-IS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava" konaný 2.3.2018 na
Kl-IS MSK se sídlem v Ostravě. Na základě zaslaných nabídek a splnění předpokladů zadání
postoupily do výběrového řízení tyto firmy:
I. MTL spol. sr.o.
2. CLIMART, spol. sr.o.
3. Klimatizace Černý - Pavel Černý
4. Třinecká Klimatizace, a.s.

Kritéria hodnocení:
• Celková nabídková cena včetně DPH ,váha 70%
• Technické řešení, váha 30%

Výzva k podání nabídky na vereJnou zakázku malého rozsahu na akci „Kl-IS
Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava", byla na webových
stránkách www.khsova.cz zveřejněna dne 29.1.2018 s termínem ukončení dne 21.2.2018,
současně byla vyvěšena Zadávací dokumentace.
Celkem byly osloveno 5 firem. Firmy byly osloveny e-maílem. V daném termínu zadavatel
obdržel 4 nabídky. Oslovením více uchazečů bylo zaručeno dodržení ustanovení § 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Jednou ze součástí Zadávací dokumentace byla projektová dokumentace. Oslovené firmy
možnost prohlídky pracoviště, kde jim tato projektová dokumentace byla předána.
Tuto možnost využily všechny oslovené firmy (viz. příloha č. I).

měly

Projektová dokumentace byla zpracována v prosinci roku 2017 Ing.Lubomírem Bajgarem
z firmy Středisko speciálních čim1ostí spol. sr.o., 28.října 168,709 01 Ostrava 9.
Na základě této dokumentace předložil každý z účastníkú svoji nabídku.
Kanceláře

bude ochlazovat celkem 11 vnitřních klimatizačních jednotek v nástěnném
provedení v S.NP. Nástěnné jednotky nejsou standardně vybaveny čerpadly kondenzátu.
Ovládání jednotek bude pomocí dálkových, individuálních, infra ovladačú.
Venkovní jednotka v plochém provedení (2 - ventilátorová s hloubkou 330mm), bude
umístěna na fasádě, nad střechou sousední budovy v úrovni 4.NP
Nabídka firmy MIL spol. sr.o.splňuje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení. Firma dodala
v termínu veškeré požadované dokumenty, které byly uvedeny v Zadávací dokumentaci
k podání nabídky.
NabídJcová cena: 692 241,-Kč s DPH
Termín realizace: 9 týdnů od podpisu smlouvy
Záruka: 24 měsíců
Nabídka firmy CLIMART, spol. sr.o. splňuje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení. Firma
dodala v termínu veškeré požadované dokumenty, které byly uvedeny v Zadávací
dokumentaci k podání nabídky.

Nabídková cena: 683 323,95 Kč s DPH
Termín realizace: 4-6 týdnů od podpisu smlouvy
Záruka: 60 měsíců (na práce prováděné fa CLIMART, spol. sr.o.- tj. instalace,montáže a
rozvody potrubí)
36 měsíců (na točivé komponenty a zařízení fa LG Electronics)
. 12 měsíců (na spotřební materiál, výměnné filtrační vložky, čerpadla kondenzátu atd.)
Předpokladem poskytnutí záruky v plné výši je provádění pravidelného servisu zařízení
dodavatelem na základě uzavřené servisní smlouvy uzavřené nejpozději do 3 měsíců od
převzetí smlouvy. Návrh servisní smlouvy není součástí nabídky uchazeče.
Nabídka firmy Klimatizace Černý- Pavel Černý nesplnila zadávací podmínky zadavatele dle
článku 3 bodu 3.5 Zadávací dohmrnntace a tudíž je z výběrového řízení vyřazena.
Nabídková cena: 720 604,05 Kč s DPH
Nabídka firmy Třinecká Klimatizace, a.s. splňuje v celém rozsahu laitéria pro hodnocení. Firma
dodala v termínu veškeré požadované dokumenty, které byly uvedeny v Zadávací
dokumentaci k podání nabídky.
Nabídková cena: 698 459,19 Kč s DPH
Termín realizace: chybí (firma tímto nesplnila v plném rozsahu článek 8 Zadávací
dokumentace - způsob zpracování nabídky)
Záruka: 24měsíců (za podmínek pravidelného servisu)
Firmy byly hodnoceny na záldadě splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Hodnotily se výše uvedená kritéria. Pro hodnocení nabídek použila hodnotící komise
bodovou stupnici v rozsahu 1-100 bodů. Uchazeč s nejvyšším počtem bodů bude určen jako
vítěz.

Vzhledem k tomu, že máme k dílčím hodnotícím kritériím přiřazenu váhu v% použili jsme
pro správné přiřazení bodů vzorce uvedené v Zadávací dokumentaci str. 7, článek 7, čímž
jsme i zaručili dodržení § 6 zálrnna č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
V souladu s ustanovením §115, odst.3 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
bude hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.
Bylo stanoveno pořadí firem 1-3.
Výsledek a přehled hodnocení je přiložen v Hodnotící tabulce v příloze č.2.

Závěr:

Na základě výsledků výběrového řízení komise navrhuje další spolupráci, a uzavření smlouvy
s firmou CLIMART, spol. s r.o„

Ing Milan Stoch, Ph.D., MBA
ředitel

odboru ekonomicko provozního

WIDcH~ásm,
vedoucí služebního úřadu,
ředitel

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v

Ostravě

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v

Ostravě

příloha č.2

KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava
Základní hodnotící kritéria
MTL spol. sr.o.

692 241,-

69

LG Multi V-S

22

91

CLIMART, spol. sr.o.

683 323, 95

70

LG Multi V-S

30

100

Třinecká

698 459,19

68

LG Multi V-S

15

83

24 dnů
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I

1

I

46

Klimatizace, a.s.

I

MTL spol. sr.o.

LG Multi V-S
splňuje

CLIMART, spol. sr.o.
Třinecká

Klimatizace, a.s.

I
I

dle PD

LG Multi V-S
splňuje

dle PD

LG Multi V-S
splňuje
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I
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I
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U technického řešení komlse nejprve přiřadila body 1-30 a následně hodnotila dle vzorce (počet přidělených bodů uchazeče/nejvyšší počet přidělených bodů x 30)

Celkové vyhodnocení
1.místo

100

_<::UMART, spol. sr.o.
2.místo

91

MTL spol. sr.o.
i3.místo
Třinecká

83

Klimatizace_. a.s.
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Zápis o otevírání nabídek na zadání zakázky„KHS Moravskoslezského laaje - klimatizační
jednotky- ÚP Ostrava" konaný dne"22.2.2018" na KHS MSK se sídlem v Ostravě.
Na základě výzvy k podáJ.1í nabídky na zadání zakázky podaly své nabídky v termínu
podání,tj. do"21.2.2018", tyto firmy:
Firma

1. MTL spol. sr.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Poruba, doručeno 15.2.2018 v 10,50 hod.

2. CLIMART, spol. sr.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
ve 13,03 hod.

doručeno

15.2.2018

3. Klimatizace Černý- Pavel Černý, Převrší 256/40 725 26 Ostrava - Krásné Pole,
doručeno 16.2.2018 v 1O, 1Ohod.

4.

Třinecká Klimatizace,

a.s., Frýdecká 126, 739 61

Třinec, doručeno

20.2.2018 v 8,52 hod.

Nabídková cena celkem:

692 24 J ,-Kč s DPH
I. MTL spol. sr.o.
2.CLIMART, spol. s r.o.
683 323,95 Kč s DPH
3.Klimatizace Černý- Pavel Černý 720 604,05 Kč s DPH
69!5459, 19 Kč s DPH
4.Třinecká klimatizace, a.s.
Doporučení komise:
Všechny nabídky byly doručeny v řádném termínu tj. do 21.2.2018. Všechny obálky byly
neporušeny a řádně označeny. Obsah nabídek byl řádně zkontrolován dle Zadávací
dokumentace.

Komise

doporučuje

projednat nabídku s těmito fimmmi:

1. MTL spol. sr.o.
2.CLIMART, spol. sr.o.
3 .Klimatizace Černý- Pavel Černý
4.Třinecká klimatizace, a.s.

Členové komise:

Ing.Wieslaw Galuszka
Marie Mistatová
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Stanislav Hila
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