Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Část A – Centrální filtrační jednotka pro čtyři pracoviště
1.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Pořízení vybavení dílny - svářeč
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002780
Název projektu: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství
a strojírenství
Předpokládaná hodnota:

1.318.694,60 Kč s DPH
1.089.830,25 Kč bez DPH

Lhůta pro podávání nabídek: do 10:00 hod.
2.

Identifikační údaje o zadavateli

Název/obchodní firma Střední škola a Základní škola Vimperk, Nerudova 267/
zadavatele
příspěvková organizace
Sídlo/místo podnikání

Nerudova 267, Vimperk 385 01

IČO

00477419

Jméno a příjmení
osoby oprávněné
jednat jménem či za
zadavatele

Ing. Petr Žuravský, ředitel školy
Tel. číslo: 730 890 662
E-mail: zuravsky@stredni-skola.eu

Místo konání vyhodnocení nabídek: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Datum konání vyhodnocení nabídek: 24. 9. 2018
Zahájení zasedání:
12.00 hod
Ukončení zasedání:
12.40 hod

3.

Seznam oslovených dodavatelů

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

HBT WELD s.r.o.

Okružní 720, 370 01 České
Budějovice

63886201
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4.
Uveřejnění výzvy
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na www.stredni-skola.eu a rozeslána jednotlivým
dodavatelům.
5.
Seznam předložených nabídek
Nabídku doručili tito uchazeči:
Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma

1.

6.

HBT WELD s.r.o.

IČ

Sídlo uchazeče

Okružní 720,
370 01 České 63886201
Budějovice

Datum, čas
podání nabídky
24. 9. 2018,
8.45 hod.

Hodnocení:

Posouzení a hodnocení nabídek provedl:
Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Ing. Petr Žuravský

ředitel SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267

RNDr. Jana Krejsová

zastupitel Jihočeského kraje

Miroslav Fučík

Mistr OV SŠ a ZŠ Vimperk

Mgr. Kateřina Koubová

Projektový manažer SŠ a ZŠ Vimperk

Mgr. Lenka Koulová

Odborná referentka SŠ a ZŠ Vimperk

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 součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
∙

Kontaktní osoba

∙

Nabídková cena

∙

Krycí list – příloha č. 1

∙

Položkový rozpočet - příloha č. 2

∙

Technické parametry - příloha č. 3
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∙

Návrh příkazní smlouvy – příloha č. 4

∙

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
- příloha č. 5 a č. 6

Nabídka č. 1 od firmy HBT WELD 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 výzvy.
Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že:
Číslo nabídky:

1

Obchodní firma nebo název:

HBT WELD s.r.o.
Okružní 720, 370 01 České Budějovice

Sídlo:
Právní forma:

s.r.o.

IČ:

63886201

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH / bez DPH:

529.859,- s DPH / 437.900,- bez DPH

Další posuzované požadavky na: kvalifikaci,
předložení návrhu smlouvy, soupis služeb, doklady
prokazující splnění zákl. kval. předpokladů, krycí
listinu, nabídkovou cenu).

Ano

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách:

Ano
Ne

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

Ano
Ne

/Ne

/Ne

(

…….
Závěr:

Nabídka :
je úplná
není úplná
Nabídka :
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele
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Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky

Číslo
nabídky

x

Název/obchodn
í firma, IČ,
sídlo

Požadavek
na doplnění/o
bjasnění
nabídky

Termín
pro
doplnění/
objasnění
nabídky

x

x

x

Datum,
čas
obdržené
ho
doplnění

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

x

x

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

důvod vyloučení

x

x

x

x

9.

Hodnocení nabídek

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

10.

Pořadí

Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma, sídlo

Nabídková cena
s DPH

1.

1

HBT WELD s.r.o., Okružní 720,
370 01 České Budějovice

529.859,-

Výsledek hodnocení

Pořadí

Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma, sídlo

IČ

1.

1

HBT WELD s.r.o., Okružní 720,
370 01 České Budějovice

63886201
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Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotícího:
Hodnotící vyhodnotil nabídku č. 1. jako nejvýhodnější podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny.

11.

Další informace

Vyhrála firma č. 1 - HBT WELD s.r.o., Okružní 720, 370 01 České Budějovice
12.

Nabídky vyhodnotil

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu pro hodnocení nabídek k VŘ
Pořízení vybavení dílny svářeč – část A.
Jméno a příjmení

Podpis

Ing. Petr Žuravský
RNDr. Jana Krejsová
Miroslav Fučík
Mgr. Kateřina Koubová
Mgr. Lenka Koulová

Zapsala:

Mgr. Kateřina Koubová ……………………………….

Ve Vimperku, dne 24. 9. 2018
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Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

24. 9. 2018

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele ve věci výběru
nejvhodnější nabídky

Ing. Petr Žuravský, ředitel školy

Vyjádření zadavatele

Souhlasím s výsledkem hodnocení

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

