Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

„Úklidové práce v objektu č.p. 84, ulice Skálová, Turnov"
Komise se sešla k jednání dne 16.6.2021 ve 14:00 hodin.
Členové komise: Mgr. Dagmar Šrytrová
Vladimíra Vávrová
Marcela Pilská
Zadavatel zahájil výběrové řízení 1.6.2021 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu
zadavatele Města Turnova: https://zakazkv.turnov.cz a vyzval níže uvedené firmy
k podání nabídky:
Název

IČO

ROKO SERVICE PLUS s.r.o.
Krejčí úklid s.r.o.
KBM SERVIS s.r.o.

28797728
25003143
27285421

Zadavatel obdržel v termínu do 16.6.2021 do 10:00 hodin na podatelnu zadavatele jednu
nabídku v listinné podobě a prostřednictvím profilu zadavatele dvě nabídky:
Pořadí

1.
2.
3.

Účastník

Raamar s.r.o.
FORCORP GROUP
spol. s r.o.
ROKO service plus
s.r.o.

Datum a čas
doručení

14.6.2021
13:06:00 elektr.
16.6.2021
8:35:18 elektr.
15.6.2021 9:27

i

IČ
26024705
27841031
28797728

Cena bez DPH/ s DPH
za 12 měsíců

150 600,-/182 226,49 793,88/ 60 250,59
42 000,-/ 50 820,-

Po skončení lhůty pro doručení nabídek nebyla zadavateli doručena již žádná nabídka.
Nabídky v elektronické podobě byly zpřístupněny před zahájením jednání komise, a to
v pořadí tak, jak byly zadavateli doručeny. Byly přečteny nabídkové ceny jednotlivých
nabídek podaných v elektronické podobě.
Komise pak zkontrolovala neporušenost doručené obálky s nabídkou v listinné podobě,
otevřela ji a přečetla nabídkovou cenu.
Jako hodnotící kritérium byla zvolena ve výběrovém řízení nejnižší nabídková cena bez
DPH. Komise stanovila pořadí účastníků od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena:
Pořadí Název společnosti

1.
2.
3.

ROKO service plus
s.r.o.
FORCORPGROUP
spol. s r.o.
Raamar s.r.o.

IČ

Cena bez DPH v Kč/ cena vč. DPH
v Kč za 12 měsíců

28797728

42 000,- / 50 820,-

27841031

49 793,88/ 60 250,59

26024705

150 600,-/ 182 226,-

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější
vyhodnocena nabídka účastníka ROKO service plus s.r.o., IČ: 28797728, který předložil
nejnižší nabídkovou cenu 42 000,- Kč bez DPH/ 50 820,- Kč s DPH.
Komise v nabídce tohoto účastníka posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení uvedených v zadávací dokumentaci.
Vzhledem ke skutečnosti, že účastník s nejnižší nabídkovou cenou splnil všechny
podmínky zadávacího řízení, doporučuje hodnotící komise uzavřít smlouvu s tímto
účastníkem.

Jednání komise bylo ukončeno dne 16.6.2021 ve 14:20 h

Jména a podpisy členů hodnotící komise:

Mgr. Dagmar Šrytrová
Vladimíra Vávrová
Marcela Pilská

