
Zápis o otevírání nabídek na zadání zakázky„Zajištění ubytování a jednacích místností pro 
pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava" konané 
dne" 14.10.201 9" na KHS MSK se sídlem v Ostravě. 

Na základě výzvy k podání nabídky na zadání zakázky podaly své nabídky v termínu 
podání,tj. do"l 1.10.2019", tyto firmy: 

Firma 

1. 1435mm a.s., Pavlovova 586/8, 736 01 Havířov - Město, provozovna: Jaškovská 
krčma, Horní Těrlicko 242, 735 42 Těrlicko , doručeno dne 2. 10. 2019 v 5:27 hod. 

2. Leo Bartoš, Horečky 861, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, provozovna: Hotel Bartoš, 
Školská čtvrť 1393, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, doručeno dne 11. 1 O. 2019 v 16: 16 hod. 

Nabídková cena celkem: 
1. Jaškovská krčma - náklady na pracovníka - 1366,- Kč s DPH 
2. Hotel Bartoš - náklady na pracovníka - 1496,- Kč s DPH 

Doporučení komise: 
Nabídky byly doručeny v řádném termínu tj. do 11 .10.2019. Obsah nabídek byl řádně 
zkontrolován dle zadání poptávky. 
Nabídky byly řádně zaslány na e-mail vr@khsova.cz, který slouží pouze pro příjem nabídek. 

Komise navrhuje vyhodnotit obě doručené nabídky. 
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Zápis 
z posouzení a hodnocení nabídek na zadání zakázky: 

,,Zajištění ubytování a jednacích místností pro pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě" 
konaný 14. 10. 2019 na KHS MSK Ostrava 

Na základě zápisu z otevírání obálek zaslaných nabídek postoupily do výběrového řízení tyto 
firmy: 

1. 1435mm a.s., Pavlovova 586/8, 736 O I Havířov - Město, provozovna: Jaškovská 
krčma 

2. Leo Bartoš, Horečky 861, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, provozovna: Hotel Bartoš 

Kritéria hodnocení: 
• Cena vč. DPH, váha 70% 
• K val i ta nabízeného řešení 30% 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyzvala firmy 
prostřednictvím svých www stránek a cílenými emaily k zaslání nabídek na zajištění 
ubytování a jednacích místností pro pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě. 
Celkem bylo osloveno 9 firem. Firmy byly osloveny e-mailem. V daném termínu zadavatel 
obdržel 2 nabídky. Oslovením více uchazečů bylo zaručeno dodržení ustanovení § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem poptávkového řízení bylo zajištění ubytování a jednacích místností pro pracovníky 
KHS MSK se sídlem v Ostravě pro dvoudenní výjezdní školení. 
Součástí nabídkové ceny je ubytování, strava a pronájem sálu. 

Do výběrového řízení podaly svou nabídku firmy 
1. 1435mm a.s., Pavlovova 586/8, 736 01 Havířov - Město, provozovna: Jaškovská 

krčma 

2. Leo Bartoš, Horečky 861, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, provozovna: Hotel Bartoš 

Nabídka firmy 1435mm a.s., Pavlovova 586/8, 736 01 Havířov - Město, provozovna: 
Jaškovská krčma, splňuje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení. 
Hotel akceptuje v plném rozsahu námi poptávané termíny pobytu, nebo volbu jiného termínu. 
Cena zahrnuje ubytování, stravu, školící místnost všetně pronájmu prezentační techniky 
včetně připojení k wifi. Další možné aktivity jsou placené. 
Nabídková cena: 1366,-Kč s DPH/osobu. 

Nabídka firmy Leo Bartoš, Horečky 861, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, provozovna: Hotel 
Bartoš splňuje celém rozsahu kritéria pro hodnocení. 
Ubytování je v I a 2 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, námi navrhované termíny 
jsou plně akceptovány dle zadání. Pronájem školící místnosti je zdarma. 
Nabízené služby v ceně pobytu: tenísový kurt, badmintonový kurt, fotbal a stolní tenis 
Za poplatek: masáže, sauna atd. 
Nabídková cena:1496,-Kč s DPH/osobu. 



'/ 

Hotely byly hodnoceny na základě splnění podmínek uvedených v poptávce. 
Hodnotily se výše uvedená kritéria. Pro hodnocení nabídek použila hodnotící komise bodovou 
stupnici v rozsahu 0-100 bodů. 

Vzhledem k tomu, že máme k dílčím hodnotícím kritériím přiřazenu váhu v % použili jsme 
pro správné přiřazení bodů vzorce uvedené v naší poptávce čímž jsme i zaručili dodržení §6 
zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

hodnota nejvýhodnější nabídky 
hodnota nabídky 

počet bodů účastníka 

nejvyšší počet bodů 

* váha dílčího kritéria (70 % ) 

* váha dílčího kritéria (30%) 

Aby komise mohla řádně vyhodnotit druhé z hodnotících kritérií (kvalitu nabízeného řešení) 
stanovila si před hodnocením pomocná kritéria, v rozsahu 4 x max. 1 O bodů. 

kvalita ubytování 
kvalita poskytovaných služeb 
režijní náklady ( dostupnost místa konání) 
reference, zkušenosti 

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 1-2. 
Výsledek a přehled hodnocení je přiložen v Hodnotící tabulce v Příloze č. 1. 

Závěr: 
Komise po zralé úvaze a s přihlédnutím k níže uvedeným argumentům navrhuje jako vítěze 
výběrového řízení zařízení 1435mm a.s., Pavlovova 586/8, 736 01 Havířov - Město, 
provozovna: Jaškovská krčma 

Vzhledem k těmto zjištěným skutečnostem a na základě výsledků výběrového řízení komise 
navrhuje další spolupráci, a uzavření smlouvy se zařízením : 1435mm a.s., Pavlovova 586/8, 
736 01 Havířov - Město, provozovna: Jaškovská krčma 

ru ekonomicko provozního 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

Ředitelka vedoucí služebního úřadu 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 



Příloha č. 1 

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

Základní hodnotící kritéria 

Název Nabídková cena s DPH v Kč Body Kvalita nabízeného řešení Body Body celkem 

Jaškovská krčma 262 240,00 70 33 26 96 
Hotel Bartoš 287 232,00 64 38 30 94 

Pomocná kritéria 

Název kvalita ubytování kvalita poskytovaných slufeb režijní náklady/dostupnost místa reference/zkušenosti body celkem 

Jaškovská krčma 8 s 10 10 33 

Hotel Bartoš 10 10 8 10 38 

Celkové hodnocení 

Název Body celkem 

Jaškovská krčma 96 
Hotel Bartoš 94 
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