Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
1.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů – část A
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981
Název projektu: Šablony ZŠ Třebíč Týnská
Předpokládaná hodnota zakázky: 585000 Kč včetně DPH (v části A max. 480 000,-Kč vč.
DPH)
Lhůta pro podávání nabídek: Datum zahájení příjmu nabídek dne 7. 7. 2015, datum ukončení
příjmu nabídek je dne 20. 7. 2015, v 10:00 hodin
Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání

Základní škola Třebíč Týnská 8
Týnská 8/821, Třebíč, 674 01

IČO

60418567

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či
za zadavatele

Mgr. Jaroslav Abraham

2.

Identifikační údaje o zadavateli

Místo konání hodnotící komise: budova Základní škola Třebíč Týnská 8
Datum konání hodnotící komise: 20. 7. 2015
Zahájení zasedání: 10:01
Ukončení zasedání: 12:00

3.

Seznam oslovených dodavatelů

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

STUDENT AGENCY k.s.

Dům pánů z Lipé, nám.
Svobody 86/17, 602 00 Brno

25317075

Channel Crossings s.r.o.

Praha 2, Lazarská 8/13, PSČ
120 00

27129390

CK TOUR SPORT s.r.o.

Josefská 21, 602 00 Brno

25597132
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KRISTOF s. r. o. – cestovní
kancelář

Moskevská 28, 460 01 Liberec
1

62739387

Cestovní kancelář VOMA, s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč
674 01

29257310

4.
Uveřejnění výzvy1
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
www.msmt.cz
Dne 7. 7. 2015
Seznam předložených nabídek

5.

Nabídku doručili tito uchazeči:
Číslo
nabídky

6.

Název/Obchodní firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání nabídky

1.

Cestovní kancelář
VOMA, s.r.o.

29257310

Havlíčkovo nábřeží 1,
Třebíč 674 01

17.7.2015 v 9:00

2.

KRISTOF s. r. o. –
cestovní kancelář

62739387

Moskevská 28, 460 01
Liberec 1

17.7.2015 ve
13:00

3.

Bc. Kristýna Sičáková –
CK Výuka Jinak

69323950

Písečná 452/8, 182 00
Praha 8

17.7.2015 ve
13:00

4.

STUDENT AGENCY k.s. 25317075

Dům pánů z Lipé, nám.
Svobody 86/17, 602 00
Brno

17.7.2015 ve
13:00

5.

CK TOUR SPORT s.r.o.

Josefská 21, 602 00 Brno

25597132

20.7.2015 v 9:00

Hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:

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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Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Pracovní zařazení

Mgr. Petr Volf

učitel

Mgr. Ivana Růžičková

učitelka

Růžena Hlinková

ekonomka

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, a to Čestné prohlášení dodavatele o splnění
základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 a 5 výzvy)

∙

Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace (např.
vzorník, obsahy nabízených kurzů, seznam osob, které se budou podílet na plnění
zakázky, přehled subdodavatelů, návrh smlouvy, apod.)

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.
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Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že:
Číslo nabídky:

1

Obchodní firma nebo název:

Cestovní kancelář VOMA, s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč 674 01

Sídlo:
Právní forma:

s.r.o.

IČ:

29257310

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH (uvedená v krycím listě):

460 000,-Kč

Další posuzované požadavky ( návrh smlouvy, čestná
prohlášení (přílohy 2 a 3), požadované plnění včetně
nabídkové ceny)

Ano
-

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

/Ne

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
- Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení (příloha č. 2)
Ano )
Ne
(Nabídka neobsahuje:……………..)
Ano
Ne

(Nabídka nesplňuje:………….).

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

Závěr:

Číslo nabídky:

2

Obchodní firma nebo název:

KRISTOF s. r. o. – cestovní kancelář
Moskevská 28, 460 01 Liberec 1

Sídlo:
Právní forma:

s.r.o.

IČ:

62739387

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH (uvedená v krycím listě):

476 000,-Kč
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/Ne

Další posuzované požadavky ( návrh smlouvy, čestná
prohlášení (přílohy 2 a 3), požadované plnění včetně
nabídkové ceny)

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

Ano
-

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
- Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení (příloha č. 2)
Ano )
Ne
(Nabídka neobsahuje:……………..)
Ano
Ne

(Nabídka nesplňuje:………….).

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

Závěr:

Číslo nabídky:

3

Obchodní firma nebo název:

Bc. Kristýna Sičáková – CK Výuka Jinak
Písečná 452/8, 182 00 Praha 8

Sídlo:

Fyzická osoba

Právní forma:
IČ:

69323950

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH (uvedená v krycím listě):

478 800,-Kč

Další posuzované požadavky ( návrh smlouvy, čestná
prohlášení (přílohy 2 a 3), požadované plnění včetně
nabídkové ceny)

Ano
-

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

/Ne

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
- Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení (příloha č. 2)
Ano )
Ne
(Nabídka neobsahuje:……………..)
Ano
Ne
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(Nabídka nesplňuje:………….).

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

Závěr:

Číslo nabídky:

4

Obchodní firma nebo název:

STUDENT AGENCY k.s.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602
00 Brno
k.s.

Sídlo:
Právní forma:
IČ:

25317075

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH (uvedená v krycím listě):
Další posuzované požadavky ( návrh smlouvy, čestná
prohlášení (přílohy 2 a 3), požadované plnění včetně
nabídkové ceny)

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

/Ne

432 000,- Kč
Ano
-

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
- Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení (příloha č. 2)
Ano )
Ne
(Nabídka neobsahuje:……………..)
Ano
Ne

(Nabídka nesplňuje:………….).

…….
Závěr:

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

Číslo nabídky:

5

Obchodní firma nebo název:

CK TOUR SPORT s.r.o.

Sídlo:

Josefská 21, 602 00 Brno
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Právní forma:

s.r.o.

IČ:

25597132

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH (uvedená v krycím listě):

439 999,-Kč

Další posuzované požadavky ( návrh smlouvy, čestná
prohlášení (přílohy 2 a 3), požadované plnění včetně
nabídkové ceny)

Ano
-

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

/Ne

/Ne
Požadované plnění včetně nabídkové
ceny
- Doklady prokazující kvalifikační
předpoklady
- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení (příloha č. 2)
Ano )
Ne
(Nabídka neobsahuje:……………..)
Ano
Ne

(Nabídka nesplňuje:………….).

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

Závěr:

Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky

Číslo
nabídky

4

Název/obchodn
í firma, IČ,
sídlo

Požadavek
na doplnění/o
bjasnění
nabídky

STUDENT
AGENCY k.s.,
Dům pánů z
Lipé, nám.
Svobody 86/17,
602 00 Brno,
25317075

Termín
zájezdu
v příloze č. 1
smlouvy je
uveden
chybně:
5.11.10.2015

Termín
pro
doplnění/
objasnění
nabídky

Datum,
čas
obdržené
ho
doplnění

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

23.7.2015

20.7.2015
v 10:48

Ano, došlo k odstranění. Jednalo
se překlep, správně mělo být
uvedeno: 5.-11.10.2015
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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

Hodnocení nabídek

9.

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


nabídková cena s DPH s váhou 100 % (povinné kritérium)

Popis způsobu hodnocení nabídek včetně bodového ohodnocení a zdůvodnění přidělení bodů:
Nabídková cena 100% (za toto kritérium lze získat max. 100 bodů)
Hodnotí se výše nabídkové ceny s DPH v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková
cena. Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce počet bodů = 100 * nejnižší_nabídka /
nabídka_uchazeče
Souhrn hodnocení:
Číslo
nabídky
1
2
3
4
5

Nabídková cena
100 %

Celkem bodů

93,91

93,91

90,76

90,76

90,23

90,23

100,00

100,00

98,18

98,18

Stránka 8 z 12

10.

Výsledek hodnocení (přidejte řádky dle počtu hodnocených nabídek)
Pořadí

Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma,
sídlo

1.

4

STUDENT AGENCY
k.s., Dům pánů z Lipé,
nám. Svobody 86/17, 602
00 Brno

25317075

100

2.

5

CK TOUR SPORT s.r.o.,
Josefská 21, 602 00 Brno

25597132

98,18

3.

1

Cestovní kancelář
VOMA, s.r.o.,
Havlíčkovo nábřeží 1,
Třebíč 674 01

29257310

93,91

4.

2

KRISTOF s. r. o. –
cestovní kancelář,
Moskevská 28, 460 01
Liberec 1

62739387

90,76

5.

3

Bc. Kristýna Sičáková –
CK Výuka Jinak,
Písečná 452/8, 182 00
Praha 8

69323950

90,23

IČ

Počet bodů

Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:
Hodnotící komise se sešla v předpokládaném počtu a nebylo třeba využít náhradníků.
Výběrové řízení bylo zahájeno v 10:01 hodin očíslováním příchozích obálek. Do tabulek byly
vyplněny údaje oslovených dodavatelů. Dále bylo komisí určeno pořadí pro hodnocení
došlých nabídek – č. 1-5. Pořadí nabídek bylo stanoveno dle zaevidovaného čísla v došlé
poště.
Dále komise přistoupila k otevření obálky č. 1. Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí
shledána hodnotící komisi v pořádku a tudíž nabídka nebyla vyloučena. Dále komise
přistoupila k otevření obálky č. 2. Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí shledána
hodnotící komisi v pořádku a tudíž nabídka nebyla vyloučena. Dále komise přistoupila
k otevření obálky č. 3. Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí shledána hodnotící
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komisi v pořádku a tudíž nabídka nebyla vyloučena. Dále komise přistoupila k otevření
obálky č. 4. Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí shledána hodnotící komisi v
pořádku a tudíž nabídka nebyla vyloučena. Dále komise přistoupila k otevření obálky č. 5.
Nabídka byla z hlediska formálních náležitostí shledána hodnotící komisi v pořádku a tudíž
nabídka nebyla vyloučena. Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených
pořadových čísel. Nabídka č. 4 obsahovala nejasný termín v příloze č. 1 kupní smlouvy ve
formátu 5.11.10.2015 . Komise si vyžádala objasnění, ke kterému došlo v 10:48 a bylo potvrzeno, že
jedná o překlep a správně mělo být uvedeno 5. – 11. 10. 2015. Tímto byly odstraněny nalezené
nedostatky.

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 4.
Odůvodnění výsledku hodnocení – nabídka č. 4 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
12.
Další informace
………………….
……………………
13.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení
nabídek na zakázku „Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů – část A“
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

Mgr. Petr Volf
Mgr. Ivana Růžičková
Růžena Hlinková

Zapsal//a: Růžena Hlinková
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V Třebíči dne 20. 7. 2015

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

20. 7. 2015

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

Mgr. Jaroslav Abraham

Vyjádření zadavatele

Souhlasím s výběrem dodavatele/souhlasím s doporučením
hodnotící komise.

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

