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Zápis o po§ouzení a hodnocení nabídek

1. Veřejná zakázi<a

Nazev veřejné zakánky: Zabezpečení qýstavby

Registrační číslo proj ektu : CZ.O 6.2.67 l 0 .0 l 0.0 / I 6_0 5 0/0 0027 8 0

Název projektu: Technická podpora strojního vybavení oboru stavebnictví, zemědělství
a strojírenství

Předpokládaná hodnota: 240.000,- Kč s DPH

198.347,- Kč bez DPH

Lhůta pro podávání nabídek: do 10:00 hod.

Identifikační údaje o zadavateli

Místo konaní vyhodnocení nabídek: Střední škola a Zrkladní škola, Vimperk, Nerudova 267
Datum konaní vyhodnocení nabídek: 5.2.2018
Zahájení zasedáni:.
ukoněení zasedání:

Střední škola a Základru škola Vimperk, Nerudova267l
pří spěvkov á or ganizac e

Nerudova 267,Yimperk 385 01

004774I9

Ing. Lubomír Pichler, ředitel školy
Tel. číslo: 736 766 764

E-mail : pichler@stredni-skola.eu

Pěěnov 51,383 0l Prachatice

Sid.pt spol. s r.o.
Krumlovská 1128, 383 01
prachatice
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Jiří Čapek
Na Vyhlídce l08, 383 0l
prachatice l031 l l06

4. Uveřejněnivýny
Yýzva k podávání nabídek byla uveřejněna na www.stredni-skola.eu arozeslánajednotlivým
dodavatelům.

5. Seznam předložených nabídek
Nabídku doručili tito uchazeči:

6. Hodnocení:

průběh hodnocení nabídek:

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 součastí nabídky.

Těmito údaji a doklady jsou:

X Kontaktní osoba

X NaUiatová cena

[t Soupis služeb - příloha č. 2

X Oonaay prokazuj ící splnění zékJadnichkvalifikačních předpokladů

Sid.pt spol, s r.o.
26058855

Krumlovská ll28,383 01
prachatice 3 1.1 .20l8 - 10.'26

45039054 5.2.20|8 - 7:25

l03l l 106 5.2.20l8 - 8.30

Ing, Lubomír Pichler ředitel SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267
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- příloha č. 4 a č. 5

, X Krycí list - příloha č. l

X Návrh příkazní smlouvy - příloha ě. 3

Nabídka č, 1 od ťrrmy Sid,pt spol. s r.o. splnila úplnost nabídky.
Nabídka č.2 od fi.my ZdeněkMrzena splnila úplnost nabídky.
Nabídka č. 3 od fi*y Jiří Čapek splnila úplnost nabídky.

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:

Nabídka:
fi 1",npme

Nabídka:
fi sphuje požadavky zadavatele

ňuie nožadavkv zadavatele
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Nabídka:
fi ;e npme

splňuje požadavky zadavatele
vky zadavatele

Strránka 4 z 8



EVROPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrwaný regionálni operační program

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

Nabídka:
fi je,npme

Nabídka:
fi splňuje požadavky zadavatele

vky zadavatele

Seznam uchazeČŮ vyzvaných kdoplnění neúplné nabídky/ kobjasnění předložené
nabídky

8. Seznamvyloučených nabídek
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vylouěeny zúčasti ve výběrovémřizení.
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10.

9. Hodnocení nabídek

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

Výsledek hodnocení

OdŮvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotícího:

Hodnotící vyhodnotil nabídlu č. l. jako nejvýhodnější podle základního hodnotícího lcritéria
nej nižší nabídkové c eny.

11. Další informace

Vyhrála firma č. 3 - Jiří Čapek, Na Vyhlídce l08, 383 01 Prachatice, IČ: l031l 106
Doporučuje se další pořadí firem:
Firma ě.3 - Zdenék Mrzena, Pěčnov 51, 383 0l Prachatice,IČ: 45039054
Firma č. 2 - Sid.pt spol. s r.o, Krumlovská 1 I28,383 01 Prachatice, IČ: 26058855

12. Nabídky vyhodnotil

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá pruběhu pro hodnocení nabídek k VŘ
Zabezpečení výstavby.

Sid.pt spol. s r.o

l03 1 1 106

Sid.pt spol. s r.o
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Zapsala: Mgr. Kateřina Koubová

Ve Vimperku, dne 5.2.2018

předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

5.2.2018

Ing. Lubomír Pichler, ředitel školy

Souhlasím s výsledkem hodnocení
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