Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha 4

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení
Zadavatel:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,
IČ: 00064190
Předmět veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na Realizaci dobrovolné dražby Areálu Léčebny TRN Prosečnice nad
Sázavou
Datum jednání komise:
19.12.2011
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná ředitelem FTNsP dne 12.12.2011 ve složení:
Mgr. Dita Legnerová – vedoucí právního oddělení
Ing. Martina Podešťová – náměstkyně ředitele pro ekonomiku
Mgr. Petr Baum - právník
1. Volba předsedy hodnotící komise
Jednání hodnotící komise se účastnili 3 členové komise.
Na základě hlasování přítomných členů komise byla jednomyslně zvolena předsedkyní komise Mgr. Dita
Legnerová.
2. Usnášeníschopnost hodnotící komise
Všichni členové komise byli na jednání komise zadavatelem řádně pozváni.
Vzhledem ke skutečnosti, že jednání komise se nadále účastnili 3 členové komise, předseda komise
konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
3. Předání nabídek uchazečů komisi
Zadavatel oslovil 3 uchazeče:
1. NAXOS a.s.
2. EURODRAŽBY.CZ, a.s.
3. GAVLAS, spol. s r.o
a zároveň uveřejnil úplné znění poptávky (poptávkového listu) na webových stránkách.
Zadavatel obdržel 2 obálky s nabídkami uchazečů:

POŘADOVÉ
ČÍSLO NABÍDKY

UCHAZEČ

SÍDLO

IČ

1.

NAXOS a.s.

Holečkova 31, 150 00 Praha 5

26445867

2.

GAVLAS, spol. s r.o.

Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1

60472049

4. Otevírání obálek
Komise dále přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do
seznamu doručených nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu (viz příloha č. 1).

1

Komise provedla kontrolu obálky s nabídkou pořadové číslo 1 a 2. Z hlediska formálních náležitostí obálky
nebyly shledány komisí vady.
5. Posouzení nabídek
Komise přistoupila ke kontrole nabídek, a sice zda jsou z hlediska požadovaného obsahu úplné (viz kontrolní
listy v příloze č. 2.1 a 2.2).
5. Hodnocení nabídek
Komise přistoupila k hodnocení nabídek podle kritéria:
Základním kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost, přičemž dílčími kritérii jsou:
nejnižší procentuální výše provize z ceny dosažené vydražením
80 %
(Nejnižší procentuální provize z ceny dosažené vydražením bude hodnocena jako nejvýhodnější.)
znalost a zkušenosti s prodejem a dražbami majetku státu
20 %
(Uchazeč, který prokáže alespoň jednou kopií dražební vyhlášky a kopií protokolu o úspěšně
provedené dražbě znalost a zkušenost s prodejem a dražbami majetku státu získá v hodnocení
tohoto kritéria 20 %.)

Doporučení komise – pořadí uchazečů:

1. GAVLAS spol. s r.o.
výše provize z ceny dosažené vydražením
znalost a zkušenosti s prodejem a dražbami majetku státu

1,14 %
splněno

2. NAXOS a.s.
výše provize z ceny dosažené vydražením
znalost a zkušenosti s prodejem a dražbami majetku státu

1,25 %
splněno

Komise doporučuje ekonomicky nejvýhodnější nabídku a to nabídku podanou společností GAVLAS spol.
s r.o.

V Praze dne 19.12.2011

= následuje část zprávy s vlastnoručními podpisy a razítkem, která je k dispozici u zadavatele na
vyžádání =
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