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Zápis
1
 o posouzení a hodnocení nabídek 

 
1. Veřejné zakázky 

Název zakázky: Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0661 

Název projektu: Zlepšení podmínek výuky 

Předpokládaná cena bez DPH: 490.000,00 Kč 

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 12. 2012 do 10,00 hod. 

 

 

2. Identifikační údaje o zadavateli 

 

Název/obchodní firma 

zadavatele 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb 

Sídlo/místo podnikání 
nám. Klášterní 127, 672 01  Moravský Krumlov 

IČ 
00055166 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

Ing. Jiří Psota 

 

 

Místo konání hodnotící komise: ředitelna SŠDOS Moravský Krumlov  

Datum konání hodnotící komise: 19. 12. 2012 

Složení hodnotící komise:  Ing. Jiří Psota, Mgr. Jana Slavíková, Ing. Ivana  

                  Čermáková, Mgr. Iveta Kováříková, Bc. Ludmila  

                           Drahozalová 

Zahájení zasedání:   10,30 hod.  

Ukončení zasedání:   12,30 hod.  

 

 

3. Průběh jednání hodnotící komise 

                                                      
1
 V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se mění název 

tohoto dokumentu na „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek! 
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Komise nejprve vyfotila došlé nabídky, po té jednu po druhé otevřela a zhodnotila na základě 

osnovy, zda splňuje všechny zadané podmínky výběrového řízení.  

 

4. Seznam oslovených dodavatelů 

 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

KOMES, s. r. o. 679 13  Sloup 228 46976884 

PETR ZETEK - PZK Max. Gorkého 60, 794 01  

Krnov 

10595511 

HATAŠ – NÁBYTEK, s. r. o. Nádražní 139, 503 51  Chlumec 

nad Cidlinou 

25283359 

 

 

5. Uveřejnění výzvy
2
 

Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: 

 www.msmt.cz dne 3. 12. 2012………………… 

 dále byla zveřejněna na stránkách SŠDOS Moravský Krumlov 

 

 

6. Seznam předložených nabídek 

 

Nabídku doručili tito uchazeči: 

 

Číslo 

nabídky 
Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 

podání nabídky 

1. KOMES, s. r. o. 46976884 679 13  Sloup 228 09,30 hod. 

11. 12. 2012 

2. PETR ZETEK - PZK 10595511 Max. Gorkého 60, 794 01  

Krnov 

09,32 hod. 

11.12. 2012 

3. HATAŠ – NÁBYTEK, s. 

r. o. 

25283359 Nádražní 139, 503 51  

Chlumec nad Cidlinou 

10,00 hod. 

13. 12. 2012 

                                                      
2
 Pouze pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových 

stránkách kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele 

atd. 

http://www.msmt.cz/
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4. AV MEDIA, a. s. 48108375 Bohuňova 10, 625 00 Brno 11,50 hod. 

17. 12. 2012 

 

 

7. Hodnocení nabídek – hodnotící komise 

 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise 
Pracovní zařazení 

Ing. Jiří Psota ředitel 

Ing. Ivana Čermáková zástupce ředitele pro TV 

Mgr. Jana Slavíková zástupce ředitele pro TV 

Mgr. Iveta Kováříková vedoucí učitelka 

Bc. Ludmila Drahozalová vedoucí technickoekonomického úseku 

 

Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti.  

 

8. Posouzení úplnosti nabídky 

 

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: 

∙  Podrobnou technickou specifikaci zboží zpracovanou dle jednotlivých položek 

zadání, která musí splňovat minimální technické parametry stanovené 

zadavatelem, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány 

∙  Cenovou nabídku zpracovanou dle zadávací dokumentace včetně 

identifikačních údajů uchazeče 

∙  Doklady prokazující požadavky na základní kvalifikační a profesní kvalifikační 

předpoklady 

∙  Písemný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

∙  Podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem uchazeče 
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Obchodní firma nebo název: KOMES, s. r. o. 

Sídlo: 679 13  Sloup 228 

Právní forma: 
s.r.o. 

IČ: 46976884 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích 

podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče 

jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem 

v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne   

Nabídková cena bez DPH 
479.100,00 Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky dle §71 

odst. 8 zákona. 

 

Obchodní firma nebo název: 
PETR ZETEK - PZK 

Sídlo: 
Max. Gorkého 60, 794 01  Krnov 

Právní forma: 
Fyzická osoba 

IČ: 10595511 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích 

podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče 

jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem 

v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne   

Nabídková cena bez DPH 
468.380,00 Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky dle §71 

odst. 8 zákona. 
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Obchodní firma nebo název: HATAŠ – NÁBYTEK, s. r. o. 

Sídlo: Nádražní 139, 503 51  Chlumec nad 

Cidlinou 

Právní forma: 
s. r. o. 

IČ: 25283359 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích 

podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče 

jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem 

v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne   

Nabídková cena bez DPH 
486.650,00 Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky dle §71 

odst. 8 zákona. 

 

 

 

9. 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 IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 

podání nabídky 

1. AV MEDIA, a. s. 48108375 Bohuňova 10, 625 00 Brno 11,50 hod. 

17. 12. 2012 

2.     

3.     
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10. Hodnocení nabídek 

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

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: 

Nabídková cena 100% 

 

 

11. Výsledek hodnocení  

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2 

 

 

 

12. Přílohy 

 

Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise 

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 

 

 

 

13. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 

 

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení 

nabídek na zakázku Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb. 

 

 
 

 

Zapsal//a: Drahozalová 

 

 

V Mor. Krumlově, dne 19. 12. 2012 


