Město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k nadlimitní veřejné zakázce na služby ,,Úklidové práce v budovách města Chebu“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_563.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách města Chebu. Specifikace
požadovaných prací je uvedena ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.
3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby bylo zvoleno otevřené nadlimitní řízení dle § 56
zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 08.02.2019 odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona a uveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2019-004945.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva (vybraný dodavatel)
de Wolf GROUP s.r.o., Americká 2452/14, 350 02 Cheb, IČO: 64831442.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
84 980 Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc.
102 825,80 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc.

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů.
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny za běžný úklid v Kč bez DPH za 1 kalendářní měsíc uvedené v závazném návrhu
Smlouvy o dílo. Na základě výše nabídkové ceny za běžný úklid v Kč bez DPH za 1 kalendářní
měsíc bylo komisí stanoveno pořadí každé nabídky.
V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona bylo provedeno posouzení splnění podmínek účasti
až po hodnocení nabídek.
Účastník Raamar, s.r.o., Litoměřická 582/16, 190 00 Praha - Prosek, IČO: 26024705, který podal
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, byl vyloučen ze zadávacího řízení.
Účastník de Wolf GROUP s.r.o. prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu a jeho
nabídka splnila všechny zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách. Účastník podal 2. nejnižší nabídkovou cenu a po vyloučení dodavatele Raamar,
s.r.o., Litoměřická 582/16, 190 00 Praha - Prosek, IČO: 26024705, se stal vybraným dodavatelem.
5. Účastníci zadávacího řízení

Číslo
nabídky

Účastník

IČO

Nabídková cena za běžný
úklid v Kč bez DPH za jeden
kalendářní měsíc

1

VERNAT s.r.o.
Karlovy Vary - Tašovice, Sopečná 58, PSČ 36018

29113563

197 913,90

2

TL Commerce s.r.o.
Mlýnská 3/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6

29045045

95 050,54

3

de Wolf GROUP s.r.o.
Cheb, Americká 2452/14, PSČ 35002

64831442

84 980,00

4

C D V služby, s.r.o.
Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

49356445

103 413,14

5

RPM Service CZ a.s.
Praha 10, Moskevská 659/63, PSČ 10116

27176428

93 121,45

6

Raamar, s.r.o.
Praha - Prosek, Litoměřická 582/16, PSČ 19000

26024705

63 159,80

7

ZENOVA services s.r.o.
Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

25051865

102 187,54

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník Raamar, s.r.o., Litoměřická 582/16, 190 00 Praha Prosek, IČO: 26024705, a to v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona. Účastník nezdůvodnil
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
7. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť požadované plnění není vhodné rozdělit
z důvodu nutnosti zajistit jednoznačnou odpovědnost dodavatele, s nímž bude uzavřena Smlouva
o dílo, za úklidové práce poskytované v budovách zadavatele.
8. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

10.07.2019

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

