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Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

1. Veřejná zalázkl
Název veřejné zakáz,ky: Vybavení učeben - interaktivní tabule

Regi strační číslo proj ektu : CZ.0 6.2.67 l 0 .0 l 0 .0 l I 6_05 0/0002 7 8 0

Název projektu: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnicM, zemědělsM
a strojírenství

Pfudpokládaná hodnota: 663.995,57 Kč s DPH

548.756,65 Kč bez DPH

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 2.2018 do 10:00 hod.

Identifikační údaje o zadavateli

Střední škola a Zrkladní škola Vimperk, Nerudova267l
příspěvkov á ot ganizace

Nerudova 267,Yimperk 385 01

00477419

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

E-mail : pichler@stredni-skola.eu

Místo konání hodnotící komise:
Datum konání hodnotící komise:
Zahá$eni zasedáni:
ukončení zasediání:

Sezn

Střední škola a ZákJadni škola Vimperk, Nerudova 267
26.2.2018
ve 12:00 hod.
ve 12:40 hod.

telůam oslov dodava

AV Media Zižkova l,37001 Ceské
Buděiovice 48108375

RIBBON, s.r.o. Kaštanová 34,620 00, Brno 60721227

Gotana, s.r.o.
95843 Nedanovce 301,
slovensko

4627949l
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4. Uveřejněníyýwy
Yýzva k podávrání nabídek byla uveřejněna na www.stredni-skola.eu arczeslánajednotlivým
dodavatelům.

5. Seznam předložených nabídek
Nabídku doručili tito uchazeči:

6. Hodnotící komise:

Před zahájením procesu otevíníní nabídek byli členové komise seznámení s identifikací
obdržených nabídek a následně podepsali čestré prohlášení o nepodjatosti.

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, kteé byly povinnou součástí nabídky.

Těmito údaji a doklady jsou:

. X Kontaktní osoba

. X Nabídková cena

. X Krycí list * příloha č. 1

Gotana, s.r.o.
95843 Nedanovce 301,

slovensko
26.2.2018

9.40 hod

posouzení a hodnocení nabídek la hodnotící komise ve složení:

Ing. Lubomír Pichler Ředitel SŠ a ZŠ Vimperk

Mgr. Kateřina Koubová Zaměstranec SŠ a ZŠ Vimperk

Daniel Tomášek Zaměstnanec SŠ a ZŠ Vimperk

Mgr. Lenka Koubová Zaměstnanec SŠ a ZŠ Vimperk
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. X Položkovýrozpočet-přílohač. 2

. X Technické parametry - příloha č. 3

. X Návrh kupní smlouvy - příloha č. 4

, X Doklady prokazující splnění zakladních kvalifikačních předpokladů

- příloha č. 5 a č. 6

, X Profesní kvalifikační předpoklady: prosta kopie

Nabídka ě. 1 od firmy Gotana, s.r.o. 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 výzrry.

uzení nabídek z hlediska i ii atelnosti hodnotící komise

U krycího listu je nutné doplnit jméno
j ednaj ícího za zadav atele.

Nabídka:
f, 1",npma

Nabídka:
f, spMuje požadavlry zadavatele
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Seznam uchazeČŮ vyzvaných k doptnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky

8. Seznam vyloučených nabídek
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vylouěeny zúčasti ve qýběrovém řízení.

9. Hodnocení nabídek

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

10. Výsledek hodnocení

Gotana, s.r.o., 95843 Nedanovce
301, Slovensko
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OdŮvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:

Hodnotící komise tyhodnotila nabídku ě. I. jako nejvýhodnější podle zóHadního hodnotícího
lvitéria nejnižší nabídkové ceny.

1l. Přílohy

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

12. Další infomace

Vyhrála firma č. 1

13. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

SvYm podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedárf komise pro hodnocení
nabídek k VŘ Vybavení učeben - interaktivní tabule.-

Zapsala: Mgr. Kateřina Koubová

Ve Vimperku, dne: 26.2.2018

Doplnila: Mgr. Kateřina Koubová
Zapisdoplněn dne: á. 5 - 3",u8

Ing. Lubomír Pichler

Mgr. Lenka Koubová
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Předání zprávy o po§ouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Ing. Lubomír Pichler, ředitel školy
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCnNÍ NanÍDEK

Informace o nahlížení do zprávy

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR
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