Tento projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Podle pravidel PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
1. Identifikační údaje o zadavateli
Bezbariérový vstup do školy a oprava
schodiště do tělocvičny

Název zakázky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
zadavatele

Obec Vigantice

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele

Jméno (jména) a příjmení osoby (osob)
oprávněné jednat jménem zadavatele

Vigantice 203, 756 61, Vigantice

Aleš Depta

2. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo
nabídky
1.
2.
3.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele

IČ/RČ
uchazeče

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

Jaroslav Němec

73197386

9.8.2013

8:00

Pavel Mitáš

47825171

9.8.2013

9:40

Jaroslav Marek STYLO

65137655

9.8.2013

10:45

3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Hodnotící komise provedla kontrolu obsahové stránky předložených nabídek a všechny
posoudila jako úplné. Na základě toho nebyla hodnotící komisí vyřazena žádná nabídka ze
zadávacího řízení.
Číslo nabídky
X

Důvod pro vyřazení nabídky
X

Pozn. Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba.

4. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel ve Výzvě k podání nabídky kriteria:
nejnižší cenová nabídka bez DPH (v Kč)
váha 100 %
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Kritérium č. 1 – Nabídková cena
Pro vyhodnocení cenových nabídek byla vyhotovena tabulka porovnání celkových
nabídkových cen bez DPH a včetně DPH. Z předložené tabulky vyplývá, že rozdíl mezi
nejvyšší a nejnižší cenou je 113 526,- Kč (bez. DPH).
Nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč č. 2 – Pavel Mitáš – 890 537,- Kč bez DPH.
Nejvyšší nabídkovou cenu předložil uchazeč č. 3 – Jaroslav Marek - STYLO – 1 004 063,- Kč
bez DPH.
Z předložených cenových nabídek komise nehodnotila žádnou cenovou nabídku jako
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Tabulka cenového porovnání
Uchazeč

1.

2.

3.

cena bez DPH

994 857,- Kč

890 537,- Kč

1 004 063,- Kč

DPH 21 %

208 920,- Kč

187 013,- Kč

210 853,- Kč

včetně DPH

1 203 777,- Kč

1 077 550,- Kč

1 214 916,- Kč

rozdíl vč. DPH

104 320,- Kč

0,- Kč

113 526,- Kč

U celkové nabídkové ceny je nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou. Hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne poměrem:
(hodnota nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) x 100 bodů
Nejvhodnější cenovou nabídku předložil uchazeč č. 2 – Pavel Mitáš – 890 537,- Kč bez DPH.
Výpočet bodového kritéria č.1
Poř.

Uchazeč

1.
2.
3.

Jaroslav Němec
Pavel Mitáš
Jaroslav Marek - STYLO

Výpočet bodové hodnoty
nabídky
(890 537/994 857 * 100)
(890 537/890 537 * 100)
(890 537/1 004 063 * 100)

Počet
bodů
89,5
100
88,7

Váha
(100%)
100
100
100
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Pořadí nabídek podle dosaženého celkového počtu bodů

Pořadí nabídek

Uchazeč
(obchodní firma)

Počet bodů

1.

Pavel Mitáš

100

2.

Jaroslav Němec

89,5

3.

Jaroslav Marek - STYLO

88,7

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní
firma/název/ jméno,
příjmení organizace,
vůči níž je člen
hodnotící komise
v pracovněprávním
nebo obdobném
vztahu

Aleš Depta

Obec Vigantice

12. 8. 2013

Pavel Gálik

Obec Vigantice

12. 8. 2013

Miroslav Janík

Obec Vigantice

12. 8. 2013

RČ/číslo
občanského
průkazu člena
hodnotící
komise

Datum
podpisu
Zprávy

Podpis

Pozn. Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je potřeba

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla přijata zadavatelem:

12. 8. 2013

......................................................
Aleš Depta
starosta obce Vigantice

Přílohy:
• čestné prohlášení členů komise
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENA KOMISE
pro hodnocení nabídek na realizaci díla

Bezbariérový vstup do školy a oprava schodiště do tělocvičny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jako člen hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku v souladu s pravidly
zadávacího řízení zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji na svou čest, že
• jsem se nepodílel na zpracování žádné z podaných nabídek
• nemám osobní zájem na zadání shora specifikované veřejné zakázky
• a žádným z uchazečů mě nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a
jsem si vědom všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů. Současně
prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkající se uvedeného
prohlášení, neprodleně to oznámím zadavateli.

Ve Viganticích dne 12. srpna 2013
Podpisy členů komise:
•

Aleš Depta

……………………………………….

•

Pavel Gálik

……………………………………….

•

Miroslav Janík

……………………………………….

