Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice
Shora citovaná veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon“), a to
uveřejněním Výzvy k podání nabídek dne 29. 7. 2020 na profilu zadavatele.
Článek 1
Údaje o zadavateli a pověřené osobě a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli
Zadavatel:
IČO:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
260 68 877
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva
Zdeněk Marcín, MBA, oddělení obslužných činností
tel.: +420 606 655 855, e-mail: marcin@nemcb.cz
https://ezak.nemcb.cz

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)
zastupující osoba:
RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo:
Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00
IČO:
619 72 690
kontaktní osoba:
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410
3. Údaje o veřejné zakázce
3.1 Návrh zadávacích podmínek vyhotovila ve spolupráci s technickým oddělením Nemocnice
České Budějovice, a.s. pověřená osoba.
3.2 O vyhlášení předmětné veřejné zakázky rozhodla oprávněná osoba zadavatele na svém
jednání dne 10. 7. 2020.
3.3 Název veřejné zakázky: Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České
Budějovice.
3.4 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby, zjednodušené podlimitní řízení.
3.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.100.000 Kč bez DPH, z toho část A - 650.000,00 Kč
bez DPH a část B - 2.450.000 bez DPH
3.6 Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části označené takto: část A
ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS a část B ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY
SCHINDLER. Dodavatelé mohou předložit svou elektronickou nabídku samostatně na část 1
nebo na část 2, anebo na obě části společně. Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky
bude hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky bude uzavřena
samostatná smlouva. Při předložení nabídek musí dodavatelé postupovat podle pokynů
zadavatele uvedených dále.
3.7 CPV kód: 50750000-7 - Údržba výtahů
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Článek 2
Seznam doručných elektronických nabídek
část A - ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS
OTIS a.s. se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Spisová značka: B 536 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO 423 24 254
část B - ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY SCHINDLER
Účastník zadávacího řízení (1)
OTIS a.s. se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Spisová značka: B 536 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO 423 24 254
Účastník zadávacího řízení (2)
Schindler CZ, a.s. se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
IČO 271 27 010
Spisová značka: B9174 vedená u Městského soudu v Praze
Článek 3
Prohlášení osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti
Jako pověřená osoba dne 29. 7. 2020 čestně prohlašuji, že ve vztahu k veřejné zakázce a k dodavateli,
který předložil nabídku, nejsem podjat/a. Nepodílel/a jsem se na zpracování doručené elektronické
nabídky, nevznikla mi osobní výhoda nebo újma a nemám osobní zájem na zadání výše uvedené
veřejné zakázky malého rozsahu. S dodavatelem mě nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný
poměr. Beru na vědomí, že vznikne-li důvod podjatosti, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně
ohlásit zadavateli. Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se
dozvěděl/a v souvislosti se svou účastí při tomto jednání. Zachování mlčenlivosti platí po celou dobu
jednání této komise, ale i po tomto jednání.
Petr Hnízda

…………………………………………………….

Jana Kobělušová

…………………………………………………….
Článek 4
Popis hodnocení a výsledek hodnocení

1.

část A - ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS
Zadavatel stanovil v čl. 11 zadávací dokumentace postup zadavatel v průběhu zadávacího řízení,
když uvedl, že nabídky dodavatelů bude zadavatel hodnotit nejprve podle pravidel pro
hodnocení nabídek uvedených v čl. 12 zadávací dokumetnace. Posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení bude provedeno pouze u nabídky dodavatele, jehož nabídka bude na
základě posouzení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

2.

Vzhledem k tomu, že do předmětného zadávacího řízení pro část A byla doručena nabídka
jediného dodavatele, a to od společnosti OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO 423
24 254 postupoval zadavatel při hodnocení v souladu s § 122 odst. 2 zákona.

3.

Kritéria hodnocení stanovená v zadávacích podmínkách:
Kritérium č. 1 – Celková (paušální) cena za servisní činnosti za měsíc ......................... váha 30 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ........................................................................................ 21.170,00 Kč
Kritérium č. 2 – Cena za Kč / hodinu za servisní činnost mimo stanovený paušál ........ váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. .......................................................................................... 1.200,00 Kč
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Kritérium č. 3 – Celková cena náhradních dílů bez DPH dle vybraných náhradních dílůváha 30 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ...................................................................................... 470.700,00 Kč
Kritérium č. 4 – Nástup na odstranění vady v hodinách ............................................. váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. .............................................................................................. 1 hodina
Kritérium č. 5 – Doba odstranění vady v kalendářních dnech ..................................... váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ............................................................................ 1,5 dne, tj. 36 hodin
Kritérium č. 6 – Výše pohotovostního příplatku stanovený v % .................................. váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ....................................................... 20%, tj. 1.200+20% = 1.440,00 Kč

1.

část B - ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY SCHINDLER
Zadavatel stanovil v čl. 11 zadávací dokumentace postup zadavatel v průběhu zadávacího řízení,
když uvedl, že nabídky dodavatelů bude zadavatel hodnotit nejprve podle pravidel pro
hodnocení nabídek uvedených v čl. 12 zadávací dokumetnace. Posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení bude provedeno pouze u nabídky dodavatele, jehož nabídka bude na
základě posouzení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

2.

V souladu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na odst. 3 téhož ustanovení zákona zadavatel
stanovil pořadí provedení úkonů týkající se posouzení a hodnocení nabídek. Podrobnosti o
stanovení pořadí jednotlivých nabídek jsou uvedeny dále. Podle tohoto hodnocení byla jako
ekonomicky nejvhodnější nabídka (první v pořadí) vyhodnocena nabídka dodavatele OTIS a.s.
(vedený pod pořadovým číslem 1).

3.

Kritéria hodnocení stanovená v zadávacích podmínkách:
Kritérium č. 1 – Celková (paušální) cena za servisní činnosti za měsíc ......................... váha 30 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ........................................................................................ 47.500,00 Kč
Nabídka dodavatele Schindler CZ, a.s............................................................................ 99,591,00 Kč
Kritérium č. 2 – Cena za Kč / hodinu za servisní činnost mimo stanovený paušál ........ váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. .......................................................................................... 1.200,00 Kč
Nabídka dodavatele Schindler CZ, a.s................................................................................. 890,00 Kč
Kritérium č. 3 – Celková cena náhradních dílů bez DPH dle vybraných náhradních dílůváha 30 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ................................................................................... 1.972.247,00 Kč
Nabídka dodavatele Schindler CZ, a.s....................................................................... 2.332.378.57 Kč
Kritérium č. 4 – Nástup na odstranění vady v hodinách ............................................. váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. .............................................................................................. 1 hodina
Nabídka dodavatele Schindler CZ, a.s.................................................................................. 1 hodina
Kritérium č. 5 – Doba odstranění vady v kalendářních dnech ..................................... váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ............................................................................ 1,5 dne, tj. 36 hodin
Nabídka dodavatele Schindler CZ, a.s.................................................................. 30 dní, tj. 36 hodin
Kritérium č. 6 – Výše pohotovostního příplatku stanovený v % .................................. váha 10 %
Nabídka dodavatele OTIS a.s. ....................................................... 20%, tj. 1.200+20% = 1.440,00 Kč
Nabídka dodavatele Schindler CZ, a.s.............................................. 75%, tj. 890+75% = 1.557,50 Kč
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Kritérium č. 1 – Celková (paušální) cena za servisní činnosti za měsíc ................................ váha 30 %
1

OTIS a.s., IČO 423 24 254

47 500,00

100,00

1

2

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

99 591,00

47,70

2

Kritérium č. 2 – Cena za Kč / hodinu za servisní činnost mimo stanovený paušál................ váha 10 %
1

OTIS a.s., IČO 423 24 254

2

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

1 200,00

74,17

2

890,00

100,00

1

Kritérium č. 3 – Celková cena náhradních dílů bez DPH dle vybraných náhradních dílů ...... váha 30 %
1

OTIS a.s., IČO 423 24 254

1 972 247,00

100,00

1

2

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

2 332 378,57

84,56

2

Kritérium č. 4 – Nástup na odstranění vady v hodinách..................................................... váha 10 %
1 OTIS a.s., IČO 423 24 254
1,00
100,00
1
2

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

1,00

100,00

1

Kritérium č. 5 – Doba odstranění vady v kalendářních dnech ............................................ váha 10 %
1

OTIS a.s., IČO 423 24 254

1,50

100,00

1

2

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

30,00

5,00

2

Kritérium č. 6 – Výše pohotovostního příplatku stanovený v % ......................................... váha 10 %
1

OTIS a.s., IČO 423 24 254

20,00

100,00

1

2

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

75,00

26,67

2

Rekapitulace dle kritérií:
OTIS a.s., IČO 423 24 254

kritérium č. 1
kritérium č. 2
kritérium č. 3
kritérium č. 4
kritérium č. 5
kritérium č. 6

30,00 bodů
7,42 bodů
30,00 bodů
10,00 bodů
10,00 bodů
10,00 bodů

Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010

kritérium č. 1
kritérium č. 2
kritérium č. 3
kritérium č. 4
kritérium č. 5
kritérium č. 6
CELKEM

14,31 bodů
10,00 bodů
25,37 bodů
10,00 bodů
0,50 bodů
2,67 bodů
60,18 bodů

1.
2.

97,42 bodů
62,84 bodů

Celkově sestavené pořadí:
OTIS a.s., IČO 423 24 254
Schindler CZ, a.s., IČO 271 27 010
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Článek 5
Posouzení splnění podmínek účasti dodavatele,
který se umístil jako první v pořadí pro každou část samostatně
část A předmětu veřejné zakázky
ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS
OTIS a.s. se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Spisová značka: B 536 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO 423 24 254
Zadavatel stanovil v čl. 3 a násl. zadávací dokumentace své požadavky na kvalifikaci, když uvedl, že
v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení mohou doklady o kvalifikaci předložit
v kopiích. Doklady o kvalifikaci mohli dodavatelé ve své nabídce nahradit čestným prohlášení nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Vzor čestného prohlášení
tvořil Přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Na profilu zadavatele byla tato příloha označena jako P5 –
Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci.
Dodavatel OTIS a.s. ve své elektronické nabídce předložil vyplněné Prohlášení ke kvalifikaci
podepsané na základě udělené plné moci Ing. Alenou Skopcovou, v němž uvedl následující
skutečnosti:
1.
2.
3.

Dodavatel OTIS a.s. splňuje základní způsobilost v souladu s § 74 zákona v návaznosti na § 75
zákona.
Dodavatel OTIS a.s. splňuje profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 zákona a § 77 odst. 2
písm. c) zákona tím, že je zapsán ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.
Dodavatel OTIS a.s. splňuje technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadavatele vymezenými
v čl. 5 zadávacích podmínek v návaznosti na § 79 odst. 2 písm. b) zákona, když uvedl:

Významná služba

1/3

Významná služba

2/3

Významná služba

3/3

Objednatel

Masarykova univerzita

Název služby

Servis a revize výtahů a plošin

Doba plnění a místo plnění

1.7.2017 – 30.6.2020 – objekt univerzity

Celková cena bez DPH

6.3 mil. Kč

Kontaktní osoba a telefon

uvedena konkrétní osoba a její telefonní číslo

Objednatel

Stavební bytové družstvo Průkopník

Název služby

Servis a revize výtahů

Doba plnění a místo plnění

1.7.2017 – 30.6.2020 – bytové domy ve Varnsdorfu a okolí

Celková cena bez DPH

2.8 mil. Kč

Kontaktní osoba a telefon

uvedena konkrétní osoba a její telefonní číslo

Objednatel

Fakultní nemocnice v Plzni

Název služby

Servis a revize výtahů

Doba plnění a místo plnění

1.7.2017 – 30.6.2020 – FN Lochotín a Bory

Celková cena bez DPH

4 mil. Kč

Kontaktní osoba a telefon

uvedena konkrétní osoba a její telefonní číslo

Zadavatel konstatoval, že dodavatel OTIS a.s. splnil podmínku uvedenou v čl. 5 zadávací
dokumentace na finanční limity realizovaných služeb v případě, když předkládá svou nabídku na obě
části předmětu veřejné zakázky.
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část B předmětu veřejné zakázky
ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY Schindler
OTIS a.s. se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Spisová značka: B 536 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO 423 24 254
Zadavatel stanovil v čl. 3 a násl. zadávací dokumentace své požadavky na kvalifikaci, když uvedl, že
v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení mohou doklady o kvalifikaci předložit
v kopiích. Doklady o kvalifikaci mohli dodavatelé ve své nabídce nahradit čestným prohlášení nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Vzor čestného prohlášení
tvořil Přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Na profilu zadavatele byla tato příloha označena jako P5 –
Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci.
Vzhledem k tomu, že dodavatel OTIS a.s. předložil svou nabídku na obě části předmětu veřejné
zakázky, ke splnění kvalifikace pro část B odkazuje zadavatel na část A.
Článek 6
Výběr dodavatele – návrh rozhodnutí zadavateli
S ohledem na skutečnosti uvedené výše lze v uvedené věci rozhodnout takto:
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 260 68 877, Boženy Němcové 585/54, 370 01 České
Budějovice, zastoupená MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, PhD., předsedou představenstva a MUDr.
Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásila ve
zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, veřejnou zakázku na provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České
Budějovice. Ve věci předmětné veřejné zakázky zadavatel rozhodl takto:
pro část A předmětu veřejné zakázky ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS
V souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozhodl ve věci
předmětné veřejné zakázky pro část A ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY OTIS vybrat k uzavření
smlouvy o dílo dodavatele OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO 423 24 254, když tento
dodavatel byl jediným účastníkem předmětného zadávacího řízení.
pro část B předmětu veřejné zakázky ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY SCHINDLER
V souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozhodl ve věci předmětné
veřejné zakázky pro část B ÚDRŽBA A SERVIS VÝTAHŮ ZNAČKY SCHINDLER vybrat k uzavření
smlouvy o dílo dodavatele OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO 423 24 254, jehož
nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
V souvislosti s výše uvedeným dále rozhodl, aby prostřednictvím pověřené osoby odeslal v souladu s
§ 122 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému
dodavateli pro část A a část B předmětu veřejné zakázky tohoto návrhu výzvu k předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud nebyly k dispozici v rámci jeho nabídky a dále
identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a doklady, z nichž vyplývá
vztah těchto osob k dodavateli (viz § 104 odst. 2 písm. b) shora citovaného zákona).
V souvislosti s výše uvedeným pak ukládá pověřené osobě zveřejnit výsledky zadávacího řízení na
profilu zadavatele, a to ve lhůtách stanovených zákonem.
ukončeno dne 3. 8. 2020, České Budějovice
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