Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č.4

Zápis o hodnocení otevřeného/uzavřeného výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu
(VZMR od 100 00 Kč DPH)
1. Veřejná zakázka: Nákup IT vybavení
2. Nejzazší termín pro dodání nabídek: 26. 11. 2020, 23:59
3. Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma zadavatele

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Sídlo/místo podnikání

Gajdošova 1282/3, 615 00 Brno

IČ

48510921

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

Mgr. Rostislav Novotný

4. Seznam oslovených dodavatelů
Název/obchodní firma
Sídlo

IČ

NetStores s.r.o.

K Zastávce 58, 257 22 Lštění

27203026

Ondřej Mikšovský –
www.pocitatcezababku.cz

Hutník 1479, 698 01 Veselí nad Moravou

71717978

Gsys s.r.o.

Králova 279/9, Žabovřesky, 61600 Brno

29193575

5. Uveřejnění výzvy (v případě otevřeného řízení)
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: úřední desce školy
6. Seznam předložených nabídek
Číslo
nabídky
1.

Název/Obchodní firma
NetStores s.r.o.

IČ
27203026

Datum podání, čas podání, způsob
podání nabídky
24.11.2020 – 13.42 – email

7. Posouzení nabídek
a) Požadavek na zpracování nabídky z hlediska úplnosti
 Nabídka bude prokazatelně doručena v elektronické podobě, v českém jazyce,
prostřednictvím emailové zprávy nebo datové schránky na adresu zadavatele. ID datové
schránky zadavatele je: h4dmjxz
 Nabídka nesmí obsahovat překlepy a opravy, které by zadavatele uvedly v omyl.
 Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší technické/odborné) specifikaci.
Varianty nabídky nejsou přípustné.
 Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy, která bude v souladu s požadovanou
smlouvou, kterou zadavatel uvádí v příloze.
 Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
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Nabídka bude tedy obsahovat vyplněnou přílohu č. 2, včetně konkrétní specifikace
jednotlivých položek, přílohu č. 3 a přílohu č. 4, včetně vyplnění svých údajů v návrhu kupní
smlouvy. (Příloha č.2 – Krycí list nabídky, Příloha č.3 – Čestné prohlášení dodavatele, Příloha
č.4 – závazný vzor kupní smlouvy)
Uchazeč je povinen zkontrolovat obsahovou kompletnost nabídky před jejím podáním.
Neúplné nebo nekompletní nabídky mohou být zadavatelem vyřazeny!
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b) Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele)
Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že:
Číslo nabídky:

1

Obchodní firma nebo název:

NetStores s.r.o.

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

/Ne

Nabídka splňuje zadání:

Ano

/Ne

Nabídková cena bez DPH/včetně DPH:

74 844,00 Kč bez DPH/90 562,00 Kč včetně
DPH

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

Ano
Ne
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

Název/obchodn
í firma, IČ, sídlo

Požadavek
na doplnění/o
bjasnění
nabídky

Termín
pro
doplnění/
objasnění
nabídky

Datum,
čas
obdržené
ho
doplnění

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

Žádný uchazeč nebyl vyzván k doplnění nabídky.
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

Žádný uchazeč nebyl vyloučen.

IČ

důvod vyloučení
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9. Hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro hodnocení podaných nabídek byly: (vyberte, doplňte)
a) celková nabídková cena v Kč, bez DPH. (100 bodů). Každá dílčí část je hodnocena
samostatně
Nabídková cena se bude hodnotit následovně:
Nejnižší nabídková cena – 100 bodů
Každá vyšší nabídková cena podle vzorce:
𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑐𝑒𝑛𝑎
𝑥 100
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎
Výsledek se zaokrouhlí na desetiny bodů.
10. Výsledek hodnocení

Pořadí

Číslo
nabídky

1

2

Název/Obchodní firma, sídlo
NetStores s.r.o.

Počet bodů
100

Vzhledem k tomu, že byla podána jediná nabídka, jsme provedli průzkum trhu, jehož výsledky nám
potvrdily, že ceny dodavatele byly v souladu s aktuální reálnou cenou na trhu.
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S ohledem na kritéria hodnocení navrhujeme uzavřít smlouvu s/realizovat objednávku:
S ohledem na předloženou nabídku s cenou 74 844,00 Kč bez DPH/90 562,00 Kč včetně DPH,
navrhujeme k realizaci zakázky: Nákup IT vybavení (10 ks notebooků) firmu NetStores s.r.o..
S firmou bude podepsána kupní smlouva. Ta bude uložena v kanceláři školy. Smlouva bude
uveřejněna v registru smluv.

Den, čas a místo hodnocení: 27. 11. 2020 – 11.00, Brno

Zápis o provedené zakázce zpracoval: Mgr. Pavel Horák

V Brně dne: 27.11.2020

Hodnotící komise:
Jméno
Mgr. Pavel Horák
Dna Vybíhalová
Mgr. Hana Menšíková

Podpis
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Název zakázky:

Nákup IT vybavení (10 ks notebooků)

Název zadavatele:

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

se sídlem:

Gajdošova 1282/3, 61500 Brno

IČ:

48510921

JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce/dodávky/služby
Jako statutární orgán zadavatele výše uvedené veřejné zakázky tímto jmenuji hodnotící komisi, která bude vykonávat
rovněž funkci komise pro otevírání obálek, a to následovně:
Č.

Jméno člena hodnotící komise

1

Mgr. Pavel Horák

2

Dana Vybíhalová

3

Mgr. Hana Menšíková

Zadavatel členům hodnotící komise sděluje, že osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nemohou být ve vztahu k
zakázce a účastníkům podjaté, nemohou mít osobní zájem na zadání zakázky konkrétnímu účastníku a musí
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek

V Brně dne 27. 11. 2020

Mgr. Rostislav Novotný
Ředitel školy

