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Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 
 

1. Veřejné zakázky 

Název zakázky:                   Výběrové řízení  na dodavatele ICT a softwaru 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.1.12/02.0056 

Název projektu:                    Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT 

Předpokládaná cena bez DPH:  175.000 Kč 

Lhůta pro podávání nabídek:    30.4.2010 

 

 
2. Identifika ční údaje o zadavateli 
 

Název/obchodní firma 
zadavatele 

Střední škola Oselce 1 

Sídlo/místo podnikání Oselce 1,335 01 Nepomuk 

IČ 00077691 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele 

Ing.Václav Bumbička 

 
 
 
 
Místo konání hodnotící komise: Střední škola Oselce  
Datum konání hodnotící komise: 4.5.2010 
Složení hodnotící komise:  Ing.Václav Bumbička,Milan Sluka,Hana Panušková 
Zahájení zasedání:   15.30 hod  
Ukončení zasedání:   17.30  hod  

 

 

 
3. Průběh jednání hodnotící komise 
 
Jednání hodnotící komise předcházelo jmenování členů hodnotící komise, které se uskutečnilo  
20.4.2010: členové hodnotící komise svým podpisem potvrdili svůj souhlas se jmenováním 
do komise. Bylo stanoveno, že hodnotící komise je současně komisí pro otevírání 
obálek.Všichni tři členové hodnotící komise se sešli k jednání  v Střední škole  Oselce 1, 
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4.5.2010 v 15. 00 hodin, podepsali prezenční listinu a potvrdili svoji  nestrannost, nepodjatost 
a mlčenlivost formou čestného prohlášení. 
Přestože zadavatel oslovil předepsaný počet  zájemců (tři), v deníku došlé pošty byly 
evidovány dvě přijaté  nabídky (firma Kinetic KT spol.s r.o., IČ 49788540 a firma Václav 
Rosa-Rosa Computers, IČ 61754706), byly doručeny v souladu s požadovanou lhůtou pro 
podání nabídky a v souladu se způsobem doručení, tj.poštou před uplynutím lhůty pro 
podávání nabídek. 
Po otevření obálek bylo komisí provedeno posouzení formální a věcné úplnosti nabídky. 
Z jednání hodnotící komise byl pořízen tento zápis, který byl předložen zadavateli. Jednání 
hodnotící komise  skončilo v 17.30 hod.  
 
4. Seznam oslovených dodavatelů 
 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

Roset s.r.o. Nerudova 1047, 

386 01 Strakonice 

28065280 

Kinetic KT spol.s r.o. Čsl.Legií 37 

339 01 Klatovy 

49788540 

 

Václav Rosa-Rosa Computers Prácheňská 35, 

341 01 Horažďovice 

61754706 

 
 
 
5. Seznam předložených nabídek 
 
Nabídku doručili tito uchazeči: 
 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas 

podání nabídky 

1. Kinetic KT spol.s r.o. 49788540 Čsl.Legií 37,339 01 Klatovy 3.5.2010 

9.15 hod 

2. Václav Rosa-Rosa 
Computers 

61754706 Prácheňská 35,341 01 
Horažďovice 

4.5.2010 

8.15 hod 

3.     
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6. Hodnocení nabídek – hodnotící komise 
 
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 
 
Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise Pracovní zařazení 

Ing.Václav Bumbička Manažer projektu 

Milan Sluka Metodik-koordinátor 

Hana Panušková Finanční manažer projektu 

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

 

7. 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: 

·  Požadované plnění 

·  Nabídková cena 

·  Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenské oprávnění atd.) 

·  Návrh smlouvy 

 

Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že: 
 

Obchodní firma nebo název: Kinetic KT spol.s r.o. 

Sídlo: Čsl. Legií 37 

Právní forma: Společnost s ručením omezením 

IČ: 49788540 

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  (Nabídka neobsahuje: 
Vypalovací software) 

Nabídková cena bez DPH 163.007,- Kč 
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Závěr: Nabídka: 
 splňuje 
 nesplňuje požadavky dle 

(zadávací dokumentace1) 
 

 

Obchodní firma nebo název: Václav Rosa-Rosa Computers 

Sídlo: Prácheňská 35,341 01 Horažďovice 

Právní forma:  

IČ: 61754706 

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 163.914,- Kč 

Závěr: Nabídka: 
 splňuje 
 nesplňuje požadavky dle 

(zadávací dokumentace2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nesplňuje 
požadavky dle § 71 odst. 8 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

2 V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nesplňuje 
požadavky dle § 71 odst. 8 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
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8. Seznam vyloučených nabídek  
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky 
stanovené zadavatelem. Nabídka byla vyloučena z účasti ve výběrovém řízení. 
 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 
podání nabídky 

 

1. Kinetic KT spol.s r.o. 49788540 Čsl.Legií 37, 33901 Klatovy  3.5.2010 

9.15 hod 

 

2.     

3.     

 
9. Hodnocení nabídek 
 
Vzhledem k tomu, že jediná  nabídka splnila požadavky dle zadávací dokumentace a všechna 
kvalifikační kritéria a kompletně naplnila předmět plnění zakázky  ve výběrovém řízení, 
rozhodla komise  uzavřít smlouvu s uchazečem Václavem Rosou. 
10. Výsledek hodnocení  
 
Vítěznou nabídkou se stala nabídka č. 2  
 

VÁCLAV  ROSA- ROSA COMPUTERS 
Nabídková cena  196 696,80 Kč 

 
11. Přílohy 
 
Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise 
Prezenční listina 
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 
 
 
12. Další informace 
 
Bylo konstatováno,že nabídka firmy  Václav Rosa-Rosa Computers,splňuje všechny 
požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky,stanovené v zadávací dokumentaci 
k výběrovému řízení.Proto lze uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu. 
 
13. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení 
nabídek na zakázku  Výběrové řízení na dodavatele ICT a softweru 
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Zapsala: Hana Panušková 
 
 
 
V Oselcích  dne 5.5.2010 
 

Jméno a příjmení člena hodnotící 
komise 

Podpis 

Ing. Václav Bumbička  

Milan Sluka  

Hana Panušková  
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14. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne 5.5.2010 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Ing.Václav Bumbička 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  
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PŘÍLOHA KE ZPRÁV Ě 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 

RČ/číslo 
občanského 

průkazu 
osoby, která 

nahlédla 
do zprávy 

Datum 
nahlédnutí 
do zprávy 

Podpis 
osoby, 
která 

nahlédla 
do zprávy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


