Zápis1 o posouzení a hodnocení nabídek
1.

Veřejné zakázky

Název zakázky:

Vybavení mobilní učebny

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.32/02.0038

Název projektu:

Využití ICT k tvorbě nových digitálních pomůcek oblasti EVVO,
českého jazyka a anglického jazyka

Předpokládaná cena včetně DPH: 364 300 Kč
Lhůta pro podávání nabídek: od 16. 5. 2013 do 31. 5. 2013

2.

Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání

Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
71004637

IČ
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Místo konání hodnotící komise:
Datum konání hodnotící komise:
Složení hodnotící komise:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

3.

Základní škola Zeleneč, okres Praha - východ

Mgr. Jana Malá

Základní škola Zeleneč, okres Praha - východ

31. 5. 2013
Mgr. Jana Malá, Mgr. Ondřej Kocián, Mgr. Jana
Schierlová, Pavel Šmidrkal
31. 5. 2013 v 14,00 hodin
31. 5. 2013 v 15,00 hodin

Průběh jednání hodnotící komise

1

V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se mění název
tohoto dokumentu na „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek!
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Členové hodnotící komise podepsali Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti,
prezenční listinu. Ředitelka ZŠ Mgr. Jana Malá zahájila posouzení a hodnocení nabídek.
Obálky s nabídkami uchazečů byly doručeny v požadovaném termínu, tzn. do 31. 5. 2013 do
12 hodin. Nabídky byly doručeny v zalepené obálce s uvedením názvu výběrového řízení a
označením NEOTVÍRAT. Na obálky bylo zapsáno datum a hodina doručení nabídky.
Po otevření obálek byly hodnotící komisí zkontrolovány dokumenty z nabídek. Bylo
posouzeno, zda jsou všechny dokumenty předloženy v požadovaném rozsahu a zpracování.
Dále byly nabídky posouzeny z hlediska specifikace zboží i služeb (člen hodnotící komise je
IT odborník). Obě nabídky vyhovovaly technickým požadavkům zadání. Vybrána byla
nabídka č. 2 Mgr. Daniel Janata s nejnižší cenovou nabídkou, která .

4.

Seznam oslovených dodavatelů

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

24U, s. r. o.

Skochovická 88, 252 45 Zvole

26152584

DLNK, s. r. o.

E. Beneše 470, 552 03 Česká
Skalice

260 12 162

ICT Plus, s. r. o.

Piletiská 486, 503 41 Hradec
Králové

01384163

Daniel Janata

Hrnčířská 272
570 01 Litomyšl

71673628

5.
Uveřejnění výzvy2
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
www.msmt.cz dne …………………
webových stánkách ZS kraje Středočeského dne 15. 5. 2013
dále byla zveřejněna www.zszelenec.cz

6.

Seznam předložených nabídek

Nabídku doručili tito uchazeči:
2

Pouze pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových
stránkách kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele
atd.
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Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání nabídky

1.

DLNK, s. r. o.

26012162

E. Beneše 470, 552 03 Česká
Skalice

28. 5. 2013, 13,30
hod.

2.

Mgr. Daniel Janata

7167628

Hrnčířská 272, 570 01
Litomyšl

30. 5. 2013, 11,40
hod.

3.

7.

Hodnocení nabídek – hodnotící komise

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Pracovní zařazení

Mgr. Jana Malá

Ředitelka školy

Mgr. Ondřej Kocián

Manažer projektu

Mgr. Jana Schierlová

Externí konzultant projektu

Pavel Šmidrkal

Konzultant IT

Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti.
8.

Posouzení úplnosti nabídky

Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v
provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
∙

Krycí list nabídky

∙

Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Doklad prokazující profesní kvalifikační předpoklady – prostá kopie.

∙
∙

Cenová nabídka včetně identifikačních údajů uchazeče a popisu nabízených
parametrů zboží a rozsahu služeb
Písemný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
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Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že:

Nabídka č. 1 - Obchodní firma nebo název:

DLNK s. r. o.
E. Beneše 470, 552 03 Česká
Skalice
s. r. o.

Sídlo:
Právní forma:

26012162

IČ:

Ano

Nabídka je zpracována v českém jazyce:
Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích
podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče
jednat jménem či za uchazeče:
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano

Ano
294 257 Kč zboží
65 086 Kč služby
Nabídka:
splňuje

Nabídková cena s DPH
Závěr:

Nabídka č. 2 - Obchodní firma nebo název:

Mgr. Daniel Janata
Hrnčířská 272, 57001 Litomyšl

Sídlo:

Volné sdružení podnikatelů

Právní forma:

71673628

IČ:

Ano

Nabídka je zpracována v českém jazyce:
Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích
podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče
jednat jménem či za uchazeče:
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano

Ano
239 854 Kč zboží
46 635 Kč zboží
Nabídka:
splňuje

Nabídková cena s DPH
Závěr:
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9.
Seznam vyloučených nabídek
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.
Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání nabídky

1.
2.
3.

10.

Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny:
Nabídková cena 100%
11.
Výsledek hodnocení
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č.2 Mgr. Daniel Janata – nabídka byla cenově
nejvýhodnější

Číslo
nabídky

12.

Nabídková
cena 100%

2

100%

1

100%

Celkem
286 486 Kč
359 343 Kč

Přílohy

Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise
Prezenční listina
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise

13.

Další informace
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK
Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a příjmení
osoby, která
nahlédla do zprávy

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace vůči níž je
osoba, která nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu
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RČ/číslo
občanského
průkazu
osoby, která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédnutí
do zprávy

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do zprávy
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