ZPRÁVA O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
A O HODNOCENÍ NABÍDEK
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno,
nám. E. Beneše 2353
nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno
Mgr. Petrem Patákem, DiS., ředitelem školy
00473634

Profil zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_149.html

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka ICT SOŠ a SOU Kladno“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávána mimo
působnost zákona.

1.

Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“)

Místo konání:

Kladno, nám. E. Beneše 2353

Datum konání

10. 12. 2020

Zahájení jednání:

8:00 h

Ukončení jednání:

8:30 h

Otevíráním nabídek, hodnocením nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v
poptávkovém řízení byli pověřeni:
1.
2.
3.

2.

Mgr. Paták Petr, DiS.
Mgr. et Mgr. Smital Jan
Ratajová Kamila

Průběh jednání:

Komise se sešla v počtu 3 členů, převzala veškeré řádně a včas doručené nabídky. Všechny
Pověřené osoby učinili po seznámení se se seznamem podaných nabídek a před provedením
jakýchkoli dalších úkonů z jejich strany písemná čestná prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů.
Na veřejnou zakázku byly podány následující nabídky, které Pověřené osoby po skončení lhůty, která
byla stanovena na 9. 12. 2020 do 12,00 hodin, pro podání nabídek, převzaly:
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Poř.
č.

Časový údaj o doručení
nabídky

Název/jméno a příjmení, IČO, sídlo
účastníka

Datum

Hodina

TOPSOFT JKM spol. s r.o.,
1.

ANO

IČ: 25403435

4. 12. 2020

09:25

Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice
nad Labem

3.

Nabídka doručena
ve lhůtě pro podání
nabídek

č. j.:
1623/2020/SONKL

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bylo v souladu se zadávací dokumentací neveřejné.
Pověřené osoby otevřely nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky doručené
po uplynutí této lhůty nebyly otevřeny. Takto nebyla doručena žádná nabídka.
V rámci otevírání nabídek provedly Pověřené osoby kontrolu obálek s nabídkami z hlediska toho,
a) zdali byly podány v řádně uzavřené a označené obálce dle zadávací dokumentace; a
b) zdali na této obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Výsledek této kontroly zachycuje následující tabulka:
Poř. č. Název/jméno a příjmení účastníka
1.

4.

Nabídka
v souladu Nabídka
v souladu
s odst. 3 písm. a)
s odst. 3 písm. b)

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

ANO/NE

ANO/NE

Seznam hodnocených nabídek

Byla doručena nabídka pouze jednoho účastníka.
Poř.
č.

Název/jméno a příjmení
účastníka

Sídlo účastníka

IČO
účastníka

DIČ
účastníka

Jungmannova 1029,
1.

5.

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

413 01 Roudnice nad 25403435
Labem

CZ25403435

Popis hodnocení nabídek

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek účastníků bylo provedeno z hlediska kritérií hodnocení
stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Jako hodnotící kritérium byla zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena.
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Maximální, nepřekročitelná, předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 169.421,49 Kč bez DPH.

Byla doručena nabídka pouze jednoho účastníka.
Poř.
č.
1.

6.

Název/jméno a příjmení
účastníka
TOPSOFT JKM spol. s r.o.

Hodnocené údaje
Nabídková cena
136.794,00 Kč bez DPH

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

Pověřené osoby provedly posouzení splnění podmínek účasti dodavatele TOPSOFT JKM spol. s
r.o., který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dle článku 5 této zprávy.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti tohoto dodavatele obsahuje následující tabulka:
Podmínky účasti

Výsledek posouzení nabídky

Byla nabídka podepsána?

Splňuje/Nesplňuje

Obsahuje nabídka identifikaci dodavatele?

Splňuje/Nesplňuje

Je nabídka zpracována v požadovaném jazyce?

Splňuje/Nesplňuje

Prokázal dodavatel splnění kvalifikace?

Splňuje/Nesplňuje

Je nabídková cena zpracována v souladu se zadávací
dokumentací?

Splňuje/Nesplňuje

Obsahuje nabídka návrh smlouvy splňující stanovené
podmínky a podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele?

Splňuje/Nesplňuje

Obsahuje nabídka další požadované doklady a splňuje ostatní
požadavky Zadavatele?

Splňuje/Nesplňuje

Nabídka dodavatele TOPSOFT JKM spol. s r.o., splnila specifikaci zakázky a nepřesáhla maximální
možnou nabídkovou cenu, tudíž se stala nabídkou vítěznou.
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S ohledem na výše uvedené, kdy byla podána nabídka pouze jednoho uchazeče a splnila podmínky
účasti v poptávkovém řízení, stala se nabídkou vítěznou.

Pověřené osoby, které se účastnily otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti v poptávkovém řízení, svým podpisem stvrzují
·
·

pravdivost údajů uvedených v této zprávě, a
že se před provedením jakýchkoli úkonů z jejich strany seznámily se seznamem podaných
nabídek, a že nebyly a nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu jednání komise:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Datum

Podpis

Mgr. Paták Petr, DiS.

10. 12. 2020

Mgr. et Mgr. Smital Jan

10. 12. 2020

Ratajová Kamila

10. 12. 2020

Souhlasím s touto zprávou o posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení a o hodnocení
nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a zadáním veřejné zakázky vítěznému
účastníku TOPSOFT JKM spol. s r.o.

V Kladně dne 10. 12. 2020

………………………………
Mgr. Paták Petr, DiS.
ředitel školy
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