Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Veřejná zakázka

1.

Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele podle výzvy č. 56/2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1371
Název projektu: Moderní škola 2015
Předpokládaná hodnota bez DPH: nejvýše 63 519 Kč s DPH
Lhůta pro podávání nabídek: 9. 10. – 23. 10. 2015
Identifikační údaje o zadavateli

2.

Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání

Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768
Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim

IČO

70888124

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či
za zadavatele

Mgr. Veronika Pluhařová, zástupce ředitele školy
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Místo konání hodnotící komise: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768, ředitelna školy
Datum konání hodnotící komise: 26. 10. 2015
Zahájení zasedání: 10:00 hod
Ukončení zasedání: 10:30 hod
3.

Seznam oslovených dodavatelů (doplňte řádky dle potřeby)

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

British Studies Agency, s.r.o.

V Pláni 25, 142 00 Praha

24841790

UNNI Trading,s.r.o.

Na Letné 57, 779 00 Olomouc

27802221

STUDYLINE s.r.o.

Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1

26125072

ASIANA, spol. s r.o

Velflíkova 1430/8, 160 00 Praha 6

49704362

4.
Uveřejnění výzvy1
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
www.msmt.cz dne 8. 10. 2015
webových stánkách ZS Chrudim, Dr. Peška 768 dne 8. 10. 2015
dále byla zveřejněna ……………
1

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.
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Seznam předložených nabídek

5.

Nabídku doručili tito uchazeči (doplňte řádky dle potřeby):
Číslo
nabídky

6.

Název/Obchodní firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání nabídky

1.

UNNI Trading,s.r.o.

27802221

Na Letné 57, 779 00 Olomouc

19. 10. 2015

2.

British Studies Agency,
s.r.o.

24841790

V Pláni 25, 142 00 Praha

20. 10. 2015

Hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Pracovní zařazení

Mgr. Jaroslav Víšek

ředitel školy

Mgr. Veronika Pluhařová

zástupce ředitele školy

Ivana Tůmová

ekonomka
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Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací obdržených nabídek a následně podepsali čestné
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, které byly
povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
∙

Požadované plnění

∙

Nabídková cena

∙

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady

∙

Návrh smlouvy

∙

Případné další povinné součásti

∙

Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace
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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:
(vyplňuje se pro každou předloženou nabídku)
Číslo nabídky:

1

Obchodní firma nebo název:

UNNI Trading, s .r.o.
Na Letné 57, 779 00 Olomouc

Sídlo:
IČ:

27802221

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano
63 300 Kč

Nabídková cena s DPH:
Další posuzované požadavky (vypsat v jednotlivých
řádcích, např. požadavky na kvalifikaci, předložení návrhu
smlouvy,atd. )…..

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

…….
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/Ne
návrh smlouvy
čestné prohlášení
kopie certifikátu Pojištění cestovní
kanceláře proti úpadku

Nabídka :
je úplná
není úplná
Nabídka :
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

Číslo nabídky:

2

Obchodní firma nebo název:

British StudiesAgency, s.r.o.
V Pláni 25, 142 00 Praha

Sídlo:
IČ:

24841790

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano
38 490,- Kč

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Další posuzované požadavky (vypsat v jednotlivých
řádcích, např. požadavky na kvalifikaci, předložení návrhu
smlouvy,atd. )…..

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
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/Ne
návrh smlouvy
čestné prohlášení
kopie certifikátu Pojištění cestovní
kanceláře proti úpadku

…….
Nabídka :
je úplná
není úplná
Nabídka :
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

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.
(doplňte řádky dle potřeby)
Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma,
sídlo

IČ

důvod vyloučení

xxx

xxx

xxx

xxx
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9.

Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:

10.

nabídková cena s DPH s váhou 100 % (povinné kritérium)
Výsledek hodnocení (přidejte řádky dle počtu hodnocených nabídek)
Pořadí

Číslo
nabídky

1.

2

Název/Obchodní firma,
sídlo
British Studies
Agency, s.r.o.

IČ

Nabídková
cena

24841790

38 490,- Kč

27802221

63 300,- Kč

V Pláni 25,
142 00 Praha

2.

1

UNNI Trading, s .r.o.
Na Letné 57,
779 00 Olomouc
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Odůvodnění
výsledku hodnocení,
resp.
jakéhokoliv
Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:
Hodnotící komise se sešla v předpokládaném počtu a nebylo zapotřebí použít náhradníků. Výběrové řízení bylo zahájeno v 10:00 hodin
očíslováním příchozích obálek. Do tabulek byly vyplněny údaje dodavatelů. Dále bylo komisí určeno pořadí pro hodnocení došlých nabídek –
č. 1, č. 2. Pořadí nabídek bylo stanoveno dle doručení.
Dále komise přistoupila k otevření obálky č. 1. Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí shledána hodnotící komisí úplná, splňující
požadavky zadavatele a tudíž nabídka nebyla vyloučena.
Dále komise přistoupila k otevření obálky č. 2. Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí shledána hodnotící komisí úplná, splňující
požadavky zadavatele a tudíž nabídka nebyla vyloučena.
Poté bylo provedeno hodnocení obou nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Jako nevýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2.
Odůvodnění výsledku hodnocení – nabídka č. 2 splnila všechny požadované náležitosti dané výzvou a dle hodnotícího kritéria byla vyhodnocena
jako cenově nejvýhodnější.
11. Přílohy
Jmenování členů hodnotící komise
Prezenční listina
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise
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12. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku Zahraniční jazykový kurz pro
učitele podle výzvy č. 56/2015.
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

Mgr. Jaroslav Víšek

Mgr. Veronika Pluhařová

Ivana Tůmová

Zapsal//a: Ivana Tůmová
V Chrudimi dne 26. 10. 2015
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Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

26. 10. 2015

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

Mgr. Veronika Pluhařová

Vyjádření zadavatele

Souhlasím s výběrem dodavatele/souhlasím s doporučením
hodnotící komise.

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

(zadavatel může vyjádřit své stanovisko též prostřednictvím samostatného dokumentu)
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