Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
1.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Dodávka interaktivního výukového systému
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
Název projektu: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“
Předpokládaná hodnota bez DPH: 661 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podávání nabídek: Datum zahájení příjmu nabídek je dne 6.12.2013 a datum ukončení příjmu nabídek je dne 17.12.2013 v 10:00 hodin
2.

Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání
IČO
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či
za zadavatele

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Kumburská 846
509 01 Nová Paka
15055663
Mgr. Zbyněk Hruška
ředitel školy
tel: 493 723 727
e-mail: hruska@issnp.cz
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Místo konání hodnotící komise: budova Integrované střední školy, Nová Paka, Kumburská 846
Datum konání hodnotící komise: 19. prosince 2013
Zahájení zasedání: 9:00
Ukončení zasedání: 11:00
3.

Seznam oslovených dodavatelů

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

ESL, a.s.

Dukelská třída 247/69, 614 00
Brno

63473780

Strojírna Brabenec

Pražská 199, 675 26 Želetava

15055663

ENBRA, a.s.

Durďákova 5, 613 00 Brno

44015844

4.
Uveřejnění výzvy1
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
www.msmt.cz
Dne 6. prosince 2013
1

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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5.

Seznam předložených nabídek

Nabídku doručili tito uchazeči:
Číslo
nabídky
1.

2.

3.

Název/Obchodní firma
Strojírna Brabenec

ESL, a.s.

ENBRA, a.s.

IČ

Sídlo uchazeče
Pražská 199, 675 26
Želetava

12.12.2013

Dukelská třída 247/69, 614
00 Brno

16.12.2013

Durďákova 5, 613 00 Brno

16.12.2013

15055663

63473780

44015844

Datum, čas
podání nabídky

12:00

11:45

11:45
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6.

Hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Pracovní zařazení

Pavla Marková

Projektový manažer

Zbyněk Hruška

Ředitel školy

Pavel Jodas

Zástupce ředitele pro odborný výcvik

Kateřina Jarošová

Finanční manažer projektu

Luboš Malý

Učitel odborný předmětů/Metodik automatizace

Milena Mužíčková

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku

Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací obdržených nabídek a následně podepsali čestné
prohlášení o nepodjatosti.
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Průběh jednání hodnotící komise:
7.

Posouzení nabídek

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
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:
·

Požadované plnění – příloha č. 1 – Krycí list nabídky

·

Nabídková cena – příloha č. 3 – Položkový rozpočet

·

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, prokázáno prostřednictvím Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních
kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 výzvy)

·

Návrh smlouvy – příloh č. 4

·

Případné další povinné součásti, a to Čestné prohlášení k PPP (Příloha č. 5 výzvy)

·

Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace (např. vzorník, obsahy nabízených kurzů, seznam osob,
které se budou podílet na plnění zakázky, přehled subdodavatelů, návrh smlouvy, apod.)

·
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Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele)
Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotlivých nabídek z hlediska splnění požadavků na předmět plnění dle výzvy.

Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že:
1

Číslo nabídky:

Strojírna Brabenec

Obchodní firma nebo název:

Pražská 199, 675 26 Želetava

Sídlo:

Spol s.r.o.

Právní forma:

15055663

IČ:
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

/Ne

797 632 Kč s DPH (659 200 Kč bez DPH)

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Další posuzované požadavky (doklady prokazující
kvalifikaci, návrh smlouvy, čestné prohlášení č. 2,
požadované plnění včetně nabídkové ceny)

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované

Stránka 6 z 16

Ano
Ano

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
Návrh smlouvy
Čestné prohlášení (příloha č. 5)
CD
)

zadavatelem v zadávacích podmínkách:
Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět plnění
stanovený zadavatelem v zadávacích podmínkách:

Ne
Ano
Ne

(Nabídka neobsahuje:……………..)
(Nabídka nesplňuje:………….).

…….
Nabídka:
je úplná
není úplná
Nabídka:
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

2

Číslo nabídky:

ESL, a.s.

Obchodní firma nebo název:

Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno

Sídlo:

a.s.

Právní forma:

63473780

IČ:
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

/Ne

781 418 Kč s DPH (645 800 Kč bez DPH)

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Další posuzované požadavky (doklady prokazující
kvalifikaci, návrh smlouvy, čestné prohlášení č. 2,
požadované plnění včetně nabídkové ceny)
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Ano
-

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
Doklady prokazující kvalifikační

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách:
Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět plnění
stanovený zadavatelem v zadávacích podmínkách:

předpoklady
- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení (příloha č. 5)
- CD
Ano )
Ne
(Nabídka neobsahuje:……………..)
Ano
Ne

(Nabídka nesplňuje:………….).

…….
Nabídka:
je úplná
není úplná
Nabídka:
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

3

Číslo nabídky:
Obchodní firma nebo název:

ENBRA, a.s.
Durďákova 5, 613 00 Brno

Sídlo:

a.s.

Právní forma:

44015844

IČ:
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:
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Ano

/Ne

788 436 Kč s DPH (651 600 Kč bez DPH)

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Další posuzované požadavky (doklady prokazující
kvalifikaci, návrh smlouvy, čestné prohlášení č. 2,
požadované plnění včetně nabídkové ceny)

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách:
Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět plnění
stanovený zadavatelem v zadávacích podmínkách:

Ano
-

Ano
Ne

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
Návrh smlouvy
Čestné prohlášení (příloha č. 5)
CD
)
(Nabídka neobsahuje:……………..)

Ano
Ne

(Nabídka nesplňuje:………….).

-

…….
Nabídka:
je úplná
není úplná
Nabídka:
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené nabídky
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Číslo
nabídky

Název/obchodn
í firma, IČ,
sídlo

Požadavek
na doplnění/o
bjasnění
nabídky

Termín
pro
doplnění/
objasnění
nabídky

Datum,
čas
obdržené
ho
doplnění

Vyhodnocení, zda bylo
provedeno doplnění, které
vedlo k odstranění
identifikovaných nedostatků

8.
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,
sídlo

IČ
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důvod vyloučení

9.

Hodnocení
nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:
•

nabídková cena s DPH s váhou 100 % (povinné kritérium)

Popis způsobu hodnocení nabídek včetně bodového ohodnocení a zdůvodnění přidělení bodů:
Nabídková cena 100% (za toto kritérium lze získat max. 100 bodů)
Hodnotí se výše nabídkové ceny s DPH v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Bodové ohodnocení bude přiděleno podle
vzorce počet bodů = 100 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchazeče
Souhrn hodnocení:
Číslo
nabídky
1
2
3

Nabídková
cena
100 %

Celkem
bodů

797 632 Kč

97,97

781 418 Kč

100,00

788 436 Kč

99,11
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10.
Výsledek
hodnocení (přidejte
řádky
dle
počtu
hodnocených
nabídek)
Pořadí

Číslo
nabídky

1.

2.

ESL, a.s.

63473780

100

2.

3.

ENBRA, a.s.

44015844

99,11

3.

1.

Strojírna Brabenec

15055663

97,97

Název/Obchodní firma,
sídlo

IČ

Počet bodů

Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:
Hodnotící komise se sešla v předpokládaném počtu a nebylo třeba využít náhradníků. Výběrové řízení bylo zahájeno v 9:00 hodin očíslováním
příchozích obálek. Do tabulek byly vyplněny údaje oslovených dodavatelů. Dále bylo komisí určeno pořadí pro hodnocení došlých nabídek – č. 1
až 3.
Dále komise přistoupila k otevření obálek č. 1 až 3. Nabídky č. 1 až 3 byly z hlediska formálních náležitostí shledány hodnotící komisi v pořádku
a tudíž žádná nabídka nebyla vyloučena.
Poté bylo provedeno hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2.
Odůvodnění výsledku hodnocení – nabídka č. 2 splnila všechny požadované náležitosti dané výzvou a dle hodnotícího kritéria byla vyhodnocena
jako cenově nejvýhodnější.
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11.

Přílohy

Jmenování členů
hodnotící komise
Prezenční listina
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise

12.
Další informace
………………….
……………………

13.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku „Dodávka interaktivního
výukového systému“
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

Pavla Marková
Zbyněk Hruška
Pavel Jodas
Kateřina Jarošová
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Luboš Malý
Milena Mužíčková

Zapsal//a: Mgr. Pavla Marková, MBA.
V Nové Pace dne 19. prosince 2013

Stránka 14 z 16

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
19.12.2013

Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
ve věci výběru nejvhodnější nabídky

Mgr. Zbyněk Hruška, ředitel školy

Souhlasím s výběrem dodavatele.

Vyjádření zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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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

