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Záryis o posouzení a hodnocení nabídek
(vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a olalností prováděného hodnocení)

1. Veřejnrí zakáa,|<l

Název veřejné zakázky:

Registrační číslo projektu:

Nrázev projektu:

Dodávka IcT techniky zš a NIŠ, Třinec,
KašÚanová 4I2,p. o.

c2.1.07 t 1..3.00/5 1.0009

Chytff pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT
jednoduše a kreativně

Předpokládaná hodnota bez DPH: 61.983o50n. Kč

Lhůta pro podávríní nabídek: 1'6. |2.20|4,10.00 hod.

IdentiÍikaění údaje o zadavateli

Místo konání hodnotící komise: ZŠ a MŠ, Třinec, Kďtanová 4I2,p. o.
Datum konání hodnotíeí komise: |8. t2.20t4
Zahájenlzasedárrí:
Ukončení z'asedánl:

13.00 hod.
16.00 hod.

ZŠ a MŠ, Třinecn Kaštanová 4|2,p. o.

Kaštanová 4|2,739 6l Třinec

00847135

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka

CompTech Servis s.r,o Dukelská |36, 739 9|
Jablunkov

Lidiclcí 886143,7360l
Havířov

26Ant62

Strárrka 1 z 7



evropsl$ý
sociá|níĎÍJU|a||||  -  MlN|STERSrvo ŠxorsrvÍ,
fond v ČR EVRoPSKA UN|E MLÁDEŽE e rrlovvčr-r-óvY pro

|NVESTICE Do Roa/oJE \ZDĚIÁVÁNÍ

Martin Kaňok T.G. Masarykat365,73801 | 73188522
Frýdek-Místek

4. Uveřejněnívynyl
Yýzvak podávání nabídek byla uveřejněna na:
fi www.msmt.cz dne 5. 12.2014
I webových stankách ZS kraje.. .......dne
X aae byla meÍejněna www.7zstrinec.cz

5. Seznam předložených nabídek

Nabídku doručili tito uchazeči

Hodnotící komise:

Pted zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací
obdržených nabídek a následně podepsali čestrré prohlášení o nepodjatosti.

l Pokud byla ýzva uveřejněna na www.msmt.cz (v pfipadě individuální projektů) nebo na webových stránkách
kraje (v případě grantoqých projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele atd.
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6.

C SYSTEM CZ.a.s. otakara Ševčíka 840/10 15. 12.2014
v 12.30 hod.

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
ňte dle

Mgr. Iveta Hudzietzová Reditelka školy

Mgr. Ilona Heczková Učitelka ZŠ

Ing. Tomríš Kornuta Koordinátor ICT
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Průběh jednání hodnotící komise:

7. Posouzení nabídek

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
(Pozn: Zadavatel může stanovit, že kontrolu faze úplnosti obálek provede samostatná komise
pro otvíróní obálek. Na postup ustanovené tříčlenné komise pro otvírání obálek se analogiclcy
použije postup dle $ 7I až 73 zákona č' ] j7/2006 Sb., o veřejých zakózkách. V tomto případě
je nutno související skutečnosti též uvést v zápise.)

Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v
provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.

Těmito údaji a dokladyjsou:
. x Požadovanéplnění

X Nabídková cena

X Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (pokud byly požadovany)

X Návrh smlouvy (pokud byl požadovan)

X Případné další povinné součásti

x Další povinné údaje či doklady, které stanor,uje zadávaci dokumentace (např.
vzorník, obsahy nabízených kurzů, sezrřlm osob, které se budou podílet na plnění
zakázky, přehled subdodavatelů, návrh smlouvy' apod.)

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:
,ptnule se knždou oženou nabídku

čísb nabídtirv: c. I

obchodní firtra nebo název: C SYSTEM CZ, a.s.

Sídlo: otakara Sevčíka 840/10' 636 00 Brno -
Židnice

Právní forma: a. s.

IČ: 27675645
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|NVEST|CE Do ROZVOJE VZDĚúVÁNÍ

Seznam uchazečů vyzvaných kdoplnění neúplné nabídky/ kobjasnění předložené
nabídky

8. Seznam vyloučených nabÍdek
Na zakladě posouzení nabídek hodnotící komisí níŽe uvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavate|em. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.
(doplňte řádky dle potřeby)

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano XAlle l_l

Nabídková cena s DPH / bez DPH: 65 588'- Kč/54 205,- Kě

Další posuzované požadavky (vypsat v jednotliých
řódcích, např. požadavky na kvalifilraci, předložení
náyrhu smlowv.atd. ) .....

Ano LJA',le X

Nabídka obsahuje všechny souěásti požadované
zadavatelem v zadáv acíeh oodmínkách :

Ano [}]
Ne [ (Nabídka neobsahuje: '.. . ..)

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět
plnění stanovený zadav atelem v zadáv acich
podmínkách:

Ano l\l
N" ! (Nabídka nesplňuje:... . .. . .. .. ..).

Zó.věrz Nabídka:

fi le,ripma
[_l není únlná
Nabídka:
fi spHuje požadavky zadavatele
l*l nesplňuie požadavky zadavatele

číslo
nabídky

Nrízev/obchodn
í firma,IČ,

sídlo

Požadavek
na doplnění/o

bjasnění
nabídlry

Termín
pro

doplnění/
objasnění
nabídlqy

Datum,
čas

obdrženó
ho

doplnění

Vyhodnocení' zda bylo
provedeno dop|nění'

které vcdlo
k odstranění

idenÚiÍikovaných
nedostatků
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9. Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.

Zadavate|pro zadaní veřejné zakázklzvolil základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové
ceny.

Nabídky jednotlivych hodnocených uchazečů obsďrovaly níže uvedené nabídkové ceny
včefirě DPH (pořadí je uvedeno dle pořadového čísla nabídky):

č. 1 65 588 '. Kč
V kritériu nejnižší nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnoceď, kteÍý
zadavatel vymezil v zadávasích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku ě. 1, která obsďruje
nejnižší nabídkovou cenu.

odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporuěeď hodnotící komise:

HodnotÍcí komise vybrala uchazeče, který splnil všechny předpok|ady k získání
nabídky. Nabídka tohoÍo uchazeěe obsahovala nejnižší cenu.

LB
oP'ltdětlňráď

C SYSTEM CZ.a.s.
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11. Přílohy

Jmenovfuií členů hodnotící komise
Prezenční listina
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise
- případné další přílohy

t2. Další infomace
Uvedre prosím případné další informace vztahující se k průběhu ýběru dodavatele.

13. složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

sqým podpisem stwzuji, že tento protokolodpovídáprůběhu zasedaní komise pro hodnocení
nabídek tnzakázku

Zapsata: Mgr. Ilona Heczková

V Třinci dne 18. |2.20|4

Předání zpníw o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
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po kon*uronccdlrytoet
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Informace o nahllžení do zprávy
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(zadavatel muže vyjddřit své stanovislw též prostřednictvím samostatného dohlmentý
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