
 
 
 

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 
 
 

1. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 
 

Název veřejné zakázky: „Vybavení školní jídelny a ostatní spotřebiče pro SOŠ a SOU Kladno“  

Předpokládaná hodnota:  

Část A 330.578,52 Kč bez DPH (400.000,- Kč včetně DPH) 

Část B 37.190,10 Kč bez DPH (45.000,- Kč včetně DPH) 

Část C 37.190,10 Kč bez DPH (45.000,- Kč včetně DPH) 

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2018 – 20. 12. 2018 

 

 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Název/obchodní firma 
zadavatele 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353 

Sídlo/místo podnikání 
nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

IČO 
00473634   

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
či za zadavatele 

Mgr. Petr Paták, DiS. 
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Místo konání hodnotící komise:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353   
Datum konání hodnotící komise:  20. 12. 2018   
Zahájení zasedání:    13.30 hod.     
Ukončení zasedání:    14.30 hod. 
 
3. Seznam oslovených dodavatelů pro ČÁST A; ČÁST B; ČÁST C 
 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

GC Gastro Centrum - Jiří Červenka 
Gen. Klapálka 1362 
272 01 Kladno 

71017925 
 

GASTROSERVIS - HOFMAN s.r.o. 
Prostřední Nová Ves 22 
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD 
 

26013011 
 

Ing. Štefan Miko 
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ, 
DIVIZE: TECHNOLOGIE 
GASTRO  
 

U stadionu 802 
277 46 Veltrusy 
 

70785091 

 
 
4. Uveřejnění výzvy 
 
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: https://zakazky.kr-stredocesky.cz (prostřednictvím EZAK) a na www.sosasoukladno.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sosasoukladno.cz/
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5. Seznam doručených nabídek - komplexně 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 
Datum, čas 

podání nabídky 
č. j. v e-spisu 
organizace 

1. GASTRO equipment s.r.o. 26508346 Na Hrobci5/294,  

128 00 Praha 2 

17. 12. 2018 

v 10,58 h 

2637/2018/SONKL 

2. TeS spol. s r.o. 60934395 Zednická 558, 

 583 01 Chotěboř 

20. 12. 2018 
v 09,48 h 

2654/2018/SONKL 

 
 
 
6. Seznam předložených nabídek – ČÁST A 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 
Datum, čas 

podání nabídky 
č. j. v e-spisu 
organizace 

1. GASTRO equipment s.r.o. 26508346 Na Hrobci5/294,  

128 00 Praha 2 

17. 12. 2018 

v 10,58 h 

2637/2018/SONKL 

2. TeS spol. s r.o. 60934395 Zednická 558, 

 583 01 Chotěboř 

20. 12. 2018 
v 09,48 h 

2654/2018/SONKL 
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7. Seznam předložených nabídek – ČÁST B 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 
Datum, čas 

podání nabídky 
č. j. v e-spisu 
organizace 

1. GASTRO equipment s.r.o. 26508346 Na Hrobci5/294,  

128 00 Praha 2 

17. 12. 2018 

v 10,58 h 

2637/2018/SONKL 

2. TeS spol. s r.o. 60934395 Zednická 558, 

 583 01 Chotěboř 

20. 12. 2018 
v 09,48 h 

2654/2018/SONKL 

 
 
8. Seznam předložených nabídek – ČÁST C 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 
Datum, čas 

podání nabídky 
č. j. v e-spisu 
organizace 

1. GASTRO equipment s.r.o. 26508346 Na Hrobci5/294,  

128 00 Praha 2 

17. 12. 2018 

v 10,58 h 

2637/2018/SONKL 

 
 
9. Hodnotící komise: 
 
Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 
 

Jméno a příjmení člena 
hodnotící komise 

Pracovní zařazení 

Mgr. Petr Paták, DiS. ředitel školy 

Mgr. et Mgr. Jan Smital zástupce ředitele 
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Kamila Ratajová ekonomka školy  

 

Před zahájením procesu členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti. 

 

10. Posouzení nabídek - ČÁST A 
 
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: 

∙  Krycí list nabídky 

∙  Obsah nabídky 

∙  Návrh kupní smlouvy 

∙  Čestná prohlášení k základní a profesní způsobilosti 

∙  Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

∙  Specifikace předmětu plnění včetně nabídkové ceny 

∙  Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení o provedení vlastními kapacitami 

∙  Elektronická verze nabídky 

 

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: 
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Číslo nabídky: 1 

Obchodní firma nebo název: GASTRO equipment s.r.o. 

Sídlo: Na Hrobci5/294, 128 00 Praha 2 

Právní forma: s.r.o. 

IČ: 26508346 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH / bez DPH: 352.136,70 Kč /291.022,- Kč bez DPH 

Další posuzované požadavky: 
∙ Krycí list nabídky 

∙ Obsah nabídky 

∙ Návrh kupní smlouvy 

∙ Čestná prohlášení k základní a profesní 
způsobilosti 

∙ Čestná prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů 

∙ Specifikace předmětu plnění včetně 
nabídkové ceny 

∙ Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení 
o provedení vlastními kapacitami 

∙ Elektronická verze nabídky 

  

 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 
 

Ano /Ne  
 
 

Ano /Ne  

 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 

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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Poznámka Nabídka nesplňuje závazné parametry 
konvektomatu uvedené zadavatelem 
v zadávací dokumentaci.  

Závěr: Nabídka: 
 je úplná 
 není úplná  

Nabídka: 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje požadavky zadavatele 

 
 
 

Číslo nabídky: 2 

Obchodní firma nebo název: TeS spol. s r.o. 

Sídlo: Zednická 558,  583 01 Chotěboř 

Právní forma: s.r.o. 

IČ: 60934395 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH / bez DPH: 362.837,- Kč /299.865,- Kč bez DPH 

Další posuzované požadavky: 
∙ Krycí list nabídky 

∙ Obsah nabídky 

∙ Návrh kupní smlouvy 

∙ Čestná prohlášení k základní a profesní 
způsobilosti 

∙ Čestná prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů 

∙ Specifikace předmětu plnění včetně 

 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 
 

Ano /Ne  
 
 

Ano /Ne  
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nabídkové ceny 

∙ Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení 
o provedení vlastními kapacitami 

∙ Elektronická verze nabídky 

  

 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 

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     

Poznámka Nabídka splňuje závazné parametry 
uvedené zadavatelem v zadávací 
dokumentaci. 

Závěr: Nabídka: 
 je úplná 
 není úplná  

Nabídka: 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje požadavky zadavatele 

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

 

Číslo nabídky Název/obchodní 
firma, IČ, sídlo 

Požadavek 
na doplnění/obja

snění nabídky  

Termín pro 
doplnění/ob

jasnění 
nabídky 

Datum, čas 
obdrženého 

doplnění 

 

Vyhodnocení, zda bylo provedeno 
doplnění, které vedlo k odstranění 

identifikovaných nedostatků 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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11. Posouzení nabídek - ČÁST B 
 
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: 

∙  Krycí list nabídky 

∙  Obsah nabídky 

∙  Návrh kupní smlouvy 

∙  Čestná prohlášení k základní a profesní způsobilosti 

∙  Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

∙  Specifikace předmětu plnění včetně nabídkové ceny 

∙  Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení o provedení vlastními kapacitami 

∙  Elektronická verze nabídky 

 

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: 
 

Číslo nabídky: 1 

Obchodní firma nebo název: GASTRO equipment s.r.o. 

Sídlo: Na Hrobci5/294, 128 00 Praha 2 

Právní forma: s.r.o. 
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IČ: 26508346 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH / bez DPH: 50.674,80 Kč /41.880,- Kč bez DPH 

Další posuzované požadavky: 
∙ Krycí list nabídky 

∙ Obsah nabídky 

∙ Návrh kupní smlouvy 

∙ Čestná prohlášení k základní a profesní 
způsobilosti 

∙ Čestná prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů 

∙ Specifikace předmětu plnění včetně 
nabídkové ceny 

∙ Seznam poddodavatelů / Čestné 
prohlášení o provedení vlastními 
kapacitami 

∙ Elektronická verze nabídky 

  

 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 
 
Ano /Ne  
 
 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
 

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     

Poznámka 
Nabídka nebyla nejnižší, tudíž dále nehodnocena, 
jelikož nejnižší nabídka v této části splnila veškeré 
parametry zadavatele.  Nabídka také překročila 
předpokládanou hodnotu zakázky za část B. 

Závěr: Nabídka: 
 je úplná 
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 není úplná  

 Nabídka: 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje požadavky zadavatele 

 
 

Číslo nabídky: 2 

Obchodní firma nebo název: TeS spol. s r.o. 

Sídlo: Zednická 558,  583 01 Chotěboř 

Právní forma: s.r.o. 

IČ: 60934395 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH / bez DPH: 43.681,- Kč /36.100,- Kč bez DPH 

Další posuzované požadavky: 
∙ Krycí list nabídky 

∙ Obsah nabídky 

∙ Návrh kupní smlouvy 

∙ Čestná prohlášení k základní a profesní 
způsobilosti 

∙ Čestná prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů 

∙ Specifikace předmětu plnění včetně 
nabídkové ceny 

∙ Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení 
o provedení vlastními kapacitami 

∙ Elektronická verze nabídky 

  

 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 

Ano /Ne  
 
 

Ano /Ne  
 
 

Ano /Ne  

 
Ano /Ne  
 
Ano /Ne  
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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     

Poznámka Nabídka splňuje závazné parametry 
uvedené zadavatelem v zadávací 
dokumentaci a je nejnižší cenovou 
nabídkou v části B.  

Závěr: Nabídka: 
 je úplná 
 není úplná  

Nabídka: 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje požadavky zadavatele 

 
 

 

Číslo nabídky Název/obchodní 
firma, IČ, sídlo 

Požadavek 
na doplnění/obja

snění nabídky  

Termín pro 
doplnění/ob

jasnění 
nabídky 

Datum, čas 
obdrženého 

doplnění 

 

Vyhodnocení, zda bylo provedeno 
doplnění, které vedlo k odstranění 

identifikovaných nedostatků 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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12. Posouzení nabídek - ČÁST C 
 

Zadavatel se rozhodl dle bodu č. 11 Zadávací dokumentace zrušit tuto část poptávkového řízení bez udání důvodu.  
Daný postup konzultován se zřizovatelem organizace.  
 
 
 
 
13. Seznam vyloučených nabídek ČÁST A 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma, sídlo IČ  důvod vyloučení 

1.  
GASTRO equipment s.r.o. 

26508346 Nesplnění specifikace předmětu poptávkového řízení.  

 
 
 
14. Seznam vyloučených nabídek ČÁST B 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma, sídlo IČ  důvod vyloučení 

xxxx xxxx xxxx xxxx 
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15. Hodnocení nabídek 

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

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií: 

· nabídková cena bez DPH  

 

Souhrn hodnocení ČÁST A: 

Číslo 
nabídky 

Nabídková cena bez DPH 

 

2. 299.865,- 

 
Souhrn hodnocení ČÁST B: 

Číslo 
nabídky 

Nabídková cena bez DPH 

 

1. 
41.880,- 

 

2. 36.100,- 

 
 
16. Výsledek hodnocení ĆÁST A 
 

Pořadí Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma, sídlo IČ  

1. 2. 
TeS spol. s r.o. 
Zednická 558,  583 01 Chotěboř 

60934395 

 
 



 
 

  
Stránka 15 z 17 

Zdůvodnění výběru 
 
Byly podány dvě nabídky, z nichž nabídka č. 1 nesplnila závazné parametry konvektomatu stanovené zadavatelem. Nabídka č. 2 dané parametry 
splnila (splnila všechny požadavky uvedené v poptávkovém řízení, včetně nepřekročení maximální ceny, proto byla vyhodnocena jako vítězná).  
 
 
17. Výsledek hodnocení ĆÁST B 
 

Pořadí Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma, sídlo IČ  

1. 2. 
TeS spol. s r.o. 
Zednická 558,  583 01 Chotěboř 

60934395 

 
 
Zdůvodnění výběru 
 
Byly podány dvě nabídky, z nichž nabídka č. 2 měla nižší cenu a splnila parametry stanovené zadavatelem (splnila všechny požadavky uvedené 
v poptávkovém řízení, včetně nepřekročení maximální ceny, proto byla vyhodnocena jako vítězná).  
 
 
18. Přílohy 
 
Jmenování členů hodnotící komise. 
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise. 
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19. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku „Vybavení školní jídelny a 
ostatní spotřebiče pro SOŠ a SOU Kladno“ 
 

Jméno a příjmení člena hodnotící 
komise 

Podpis 

Mgr. Petr Paták, DiS.  

Mgr. et Mgr. Jan Smital  

Kamila Ratajová  

 
Zapsal: Mgr. et Mgr. Jan Smital 
 
V Kladně dne 21. 12. 2018 
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Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne 21. 12. 2018 

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

Mgr. Petr Paták, DiS. 

Vyjádření zadavatele  souhlasím s výsledkem hodnocení 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 




