Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
VZ24/2012
„Kancelářský nábytek“
Evidenční číslo VZ: 7202011010788

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Název:
Adresa:
IČO:
Zastoupený:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
00023817
MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel

2. Předmět zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku pro pracoviště zadavatele.
3. Přehled uchazečů
Své nabídky předložili tito uchazeči:
 TOKA s.r.o., Štursova ř, 616 00 Brno, IČ: 25518526
 Interiér Říčany a.s., Uhelná 421/3, 251 01 Říčany, IČ: 28162471
 DS INTERIÉR s.r.o., 391 75 Malšice 371, IČ: 28087828

4. Identifikační údaje zájemců a uchazečů, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich
vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Zakázka byla přidělena uchazeči:
Název: Interiér Říčany a.s.
Adresa: Uhelná 421/3, 251 01 Říčany
IČ: 28162471
6. Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena zakázky sjednaná ve smlouvě je dle ceníku prodávajícího (dle příloh smlouvy) a maximálně 4 000 000,Kč za 3 roky bez DPH
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7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Hodnoceny byly nabídky těchto uchazečů:
 TOKA s.r.o., Štursova ř, 616 00 Brno, IČ: 25518526
 Interiér Říčany a.s., Uhelná 421/3, 251 01 Říčany, IČ: 28162471
 DS INTERIÉR s.r.o., 391 75 Malšice 371, IČ: 28087828

Posouzení plnění kvalifikace
Posouzením kvalifikace uchazečů v souladu s § 59 odst. 3 zákona o VZ pověřil zadavatel komisi pro posuzování a
hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise). Hodnotící komise provedla posouzení dne 8.6.2012 a konstatovala,
že všichni hodnocení uchazeči prokázali splnění kvalifikace v zákonem a zadávací dokumentací požadovaném
rozsahu.
Hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídek byla zadavatelem zvolena ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídky byly hodnoceny podle následujících dílčích kritérií, kterým byly stanoveny příslušné váhy v celkovém
hodnocení takto:
Č.
1.
2.

Kritérium
Celková nabídková cena bez DPH
Kvalita a uživatelský komfort nabízených výrobků

Váha
80 %
20 %

Hodnocení jednotlivých kritérií
1.kritérium – Celková výše nabídkové ceny bez DPH
Hodnocena byla celková nabídková podle tabulky v příloze č. 2 „Speciální ceny kancelářského nábytku“.
Jednotliví uchazeči v tomto dílčím kritériu nabídli za předmět plnění níže uvedené ceny:
Č.

Uchazeč

1.
2.
3.

TOKA
Interiér Říčany
DS INTERIÉR

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)
1 156 098,80
845 931,32
774 150,00

Uchazeči v souladu s odst. 10.3 zadávací dokumentace této veřejné zakázky obdrželi v 1. dílčím kritériu níže
uvedené body:
Č.
1.
2.
3.

Uchazeč
TOKA
Interiér Říčany
DS INTERIÉR

Body
66,96
91,51
100,00
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Dle váhy 1.kritéria (80 %) obdrželi uchazeči do celkového hodnocení níže uvedené body:
Č.
1.
2.
3.

Uchazeč
TOKA
Interiér Říčany
DS INTERIÉR

Body
53,57
73,21
80,00

2.Kritérium – Celková koncepce řešení
V rámci tohoto dílčího kritéria byla hodnocena kvalita a uživatelský komfort uchazeči nabízených produktů (dle odst.
10 zadávací dokumentace).
Do hodnocení kvality budou promítnuty jednotlivé druhy nábytku takto:
 Vzorek kancelářské židle - 40 % váhy tohoto kritéria
 Vzorek židle do jednací místnosti – 20 % váhy tohoto kritéria
 Vzorky materiálu použitého na desku stolu a na dřevěné skříně – 25 % váhy tohoto kritéria
 Ostatní druhy nábytku (dle přílohy č. 2 a katalogu) - 15 % váhy tohoto kritéria
Hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů:
Hodnotitelská komise posoudila jednotlivé druhy nabídku jednotlivých nabídek takto:
TOKA
 Kancelářská židle – velice kvalitní potah, pevná kvalitní kolečka, pohodlné sezení, vyhodnoceno jako nejlepší
nabídka – přiděleno 100 bodů
 Židle do jednací místnosti – kvalitní potah, pohodlný sedák, dobře tvarované opěradlo, vyhodnoceno jako nejlepší
nabídka – přiděleno 100 bodů
 Vzorky materiálů na desky stolů a na dřevěné skříně – kvalita odpovídá požadavkům – přidělen plný počet 100
bodů
 Ostatní druhy nábytku – odpovídá stanoveným požadavkům – přidělen plný počet 100 bodů
Interiér Říčany
 Kancelářská židle – kvalitní potah, pevná kvalitní kolečka, pohodlné sezení – přiděleno 90 bodů
 Židle do jednací místnosti – kvalitní potah, pohodlné sezení, nižší opěradlo zad – přiděleno 90 bodů
 Vzorky materiálů na desky stolů a na dřevěné skříně – kvalita odpovídá požadavkům – přidělen plný počet 100
bodů
 Ostatní druhy nábytku – odpovídá stanoveným požadavkům – přidělen plný počet 100 bodů
DS INTERIÉR
 Kancelářská židle – Kancelářská židle má nižší kvalitu potahu, nižší kvalitu výplně sedáku a nižší kvalitu
použitých koleček, celkem kvalitu hodnotí komise jako nízkou – přiděleno 25 bodů
 Židle do jednací místnosti – židle má nižší kvalitu potahu, nohy židle postrádají zakončení, je nižší opěradlo zad –
přiděleno 25 bodů
 Vzorky materiálů na desky stolů a na dřevěné skříně – kvalita odpovídá požadavkům – přidělen plný počet 100
bodů
 Ostatní druhy nábytku – odpovídá stanoveným požadavkům – přidělen plný počet 100 bodů
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Hodnotící komise po posouzení přidělila nabídkám jednotlivých uchazečů v jednotlivých subkritériích níže uvedené
body:
Dílčí podkritéria
Vzorek kancelářské židle
Vzorek židle do jednací místnosti
Vzorky materiálů na desky stolů a
dřevěné skříně
Ostatní druhy nábytku

TOKA
100
100
100

Interiér Říčany
90
90
100

DS INTERIÉR
25
25
100

100

100

100

V jednotlivých subkritériích dle jejich váhy obdrželi uchazeči níže uvedené body:
Dílčí podkritéria
Vzorek kancelářské židle
Vzorek židle do jednací místnosti
Vzorky materiálů na desky stolů a
dřevěné skříně
Ostatní druhy nábytku
CELKEM

Váha
subkritéria
40 %
20 %
25 %

TOKA

Interiér Říčany

DS INTERIÉR

40,00
20,00
25,00

36,00
18,00
25,00

10,00
5,00
25,00

15 %

15,00
100,00

15,00
94,00

15,00
55,00

Dle váhy 2.kritéria (20 %) obdrželi uchazeči do celkového hodnocení níže uvedené body:
Č.
1.

Uchazeč
TOKA

Body
20,00

2.
3.

Interiér Říčany
DS INTERIÉR

18,80
11,00

Celkový výsledek hodnocení
V jednotlivých kritériích a celkem dosáhli jednotliví uchazeči následujícího počtu bodů:
Č.
1.
2.
3.

Uchazeč
TOKA
Interiér Říčany
DS INTERIÉR

1.kritérium
53,57
73,21
80,00

Podle celkového počtu bodů se uchazeči umístili v následujícím pořadí:
1. Interiér Říčany

-

92,01 bodů

2. DS INTERIÉR

-

91,00 bodů

3. TOKA

-

73,57 bodů
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2.kritérium
20,00
18,80
11,00

CELKEM
73,57
92,01
91,00
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8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V Praze dne 10.7.2012
Zpracoval: Ing. Karel Kettner
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