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Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

1.

Veřejná zakfuka

Název veřejné zakázky: Sadovnické úpravy dvora SŠVimperk
Registračníěíslo projektu: CZ.06.2,67 l 0.0/0.0

l

1

6 _050/00027

80

Nr2ev projektu: Technická podpora strojního lybavení oboru stavebnictvi, zemědělství
a stroj írenství

Předpokládanáhodnota: 621.186,70 Kč s DPH
513.3'77 ,44

Kě bez DPH

Lhůta pro podávriní nabídek: do 10:00 hod.

2.

Identifikačníúdaje o zadavateli
Střední škola a Základní škola Vimperk, Nerudova 267l
příspěvková organizace

Nerudova 267, Vimperk 385 01
00477419
Ing. Lubomír Pichler, ředitel školy

Tel. číslo:736766764

E-mail: pichler@stredni-skola.eu

Místo konrání hodnotícíkomise:
Datum konárrí hodnotícíkomise:
Zaháieni zasedriní :
Ukončení zasedáni,.

Střední škola a Zrákladní škola, Vimperk, Nerudova 267
4. 10.2017
v 12,00 hod
v 13.00 hod.
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seznam oslovenÝch dodava telů

Bc. Kadlecová Jana, DiS.

Druztová l80, 330 07 Druztová

63539411

Městské lesy Vimperk s.r.o.

Podzámčí612,3 85

0l Vimperk

6249,7847

Ing. Václav Šmejkal-

4.

Uveřejnění

št. Dvořáku 543122,399

PARK+

01

Milevsko

1580031 8

výny

Výzva k podávání nabidek byla uveřejněna na www.stredni-skola.eu a rozeslána jednotlivým
dodavatelům.

5.

Seznam předložených nabídek
Nabidku doručili tito uchazeči:

,

Ing. Václav Šmejkal

PA RK+

l

58003l 8

št. Dvořáka 543122,399
MiIevsko

01

2, l0,2017,
l 0:3

5 hod.

Podzámčí6l2, 385 0l

Vimperk

6.

Hodnotici komise:

posouzeni a hodnocení nabídek

vedla hodnotícíkomise ve složení:

lng. Lubomir Pichler

zaměstnanec SŠa ZŠVimperk

Mgr, Kateřina Koubová (Bezděková)

zaměstnanec SŠa ZŠVimperk

kord íková Jana

zaměstnanec SŠa ZŠVimperk

Před zahájenim procesu otevírání nabídek byli členovékomise seznámení
obdržených nabídek a následně podepsali čestnéprohlášení o nepodjatosti.
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Průběh jednání hodnotícíkomise:

7.

Posouzení nabidek

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti

Nejpwe byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzeni úplnosti nabídek spoěívalo v
provedení kontroly údajůa dokladů, které byly povinnou součástínabídky.
Těmito údaj i a doklady jsou:

.
.
,
.
,
,
.
,

I
I
I
I

Kontaktni osoba
Nabídková cena
loloZt<owY rozpočet - Soupis dodávek a služeb s qýkazem qýměr - příloha ě, 2

Ootlady prokazující splnění základních kvalifikačníchpředpokladů
-

X
X
!
I

přiloha č. 5, ě. 6 a ě- 7

Xry"i list - pfiloha č. 1
Navrh kupni smlour1, - příloha ě. 4
Seznam poddodavatelů

Profesní kvalifikačnípředpoklady: prostá kopie

Nabidka č. 1 od firmy Ing. Václav Šmejkal- PARK+ splnila úplnost nabidky,
Nabídka č. 2 od firmy Městské lesy Vimperk s.r.o. nesplnila úplnost nabídky v příloha č, 7 - chybi
doklady splňujícítechnickou kvalifikaci (Seznam významných dodávek obdobného charakteru
za posledni 3 roky před zahájenim zadávaciho řizení a Přehled průměméhoročníhopoětu
zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky).
-příloha č. 6 - profesní způsobilost - doložené doklady jsou starší než 3 měsice ke dni podání
nabídky.

Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj, z hlediska splnění požadavků zadavatele)
Proběhlo posouzení přij atelnosti j ednotlivých nabidek z hlediska splnění požadavků na předmět
plnění dle qfzvy.
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splňuje požadavky zadavatele

příloha č. 7 - chybi doklady splňující
technickou kvalifi kaci (seznam
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významných dodávek obdobného
charakteru za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení a Přehled
průměrnéhoročníhopočtu zaměstnanců
dodavatele za poslední j rok) J.
-příloha č. 6 profesní způsobilost
doloženédoklady jsou staršínež 3
měsíce ke dni podání nabídky.
Ano

I

N"X
N"X

Nabídková cena překroči la předpokládanou

Nabídka:

!

1" ,iptna

Nabídka:

!

splňuje požadavky zariavatele
uie oožadavkv zadavatele

Seznam uchazečůlyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky
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8. Seznam lyloučených nabidek
Na základě posouzení nabídek hodnotícíkomisí nížeuvedené nabídky nesplňuji požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účastive výběrovém řizení.

Městské Iesy Vimperk

62497847

l)

s.r.o.

Nabídková cena překočila
předpokládanou hodnotu veřejné

zakázky.

2) příloha č. 7 - chybí doklady splňujici

technickou kvalifikaci (Seznam
významných dodávek obdobného
charakteru za poslední 3 roky před

zahájením zadávacího řizení a Přehled
průměméhoročniho počtu
zaměstnanců dodavatele za poslední 3
roky).
-příloha č. 6 - profesní způsobilost doložené doklady jsou starši než 3
měsíce ke dni podáni nabidky.

9.

Hodnocení nabídek

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

l0.

Výsledek hodnocení
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Odůvodněni výsledku hodnocení, resp. jakóhokoliv doporučení hodnotícíkomise:
Hodnotící komise vyhodnotila nabídku ě
kritéria nejnižšínabídkové ceny.

11.

1.

jako nejvýhodnějšípodle základního hodnotícího

Přílohy

Jmenoviini členůhodnotíci komise
prezenčnílistina
Prohlášení o nepodjatosti ělenů hodnotícíkomise

12.

Dalšíinformace

Vyhrála firma č. l
Doporučuje se dalšípořadí firem: ádné

13.

Složeni hodnotící komise a podpisy členůhodnotícíkomise

Svým podpisem stwzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení
nabídek k VŘ Sadovnické úpravy dvora SŠVimperk:

lng. Lubomir Pichler
Mgr. Kateřina Koubová
(Bezděková)

/*,

Jana kordíková

Zapsala: Jana Kordíková

Ve Vimperku, dne 4, 10,2017
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Předáni zprály o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Ing. Lubomír Pichler, ředitel školy

slřední škola

a základní škola,
vlmpark, Nerudova 267
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NaeÍnBX
Informace o nahližení do zprály
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