
 
 

 

„Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v jihočeském kraji“ 

CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0004657 

 

 

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

 

 

1. Veřejné zakázky 

Název zakázky: Nákup ICT 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657 

Název projektu: ,, Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v jihočeském Kraji“ 

Předpokládaná cena s DPH: 548 000,- 

Lhůta pro podávání nabídek: 7.12.2017 – 22.12.2017 

 

 

2. Identifikační údaje o zadavateli 

 

Název/obchodní firma 

zadavatele Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. 

Sídlo/místo podnikání 
Vladislavova 250, 

397 01 Písek 

IČ 28154975 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

Mgr. Ludmila Půbalová 

 

 

Místo konání hodnotící komise: Vladislavova 250, 397 01 Písek 

 

Datum konání hodnotící komise: 22.12.2017 

 

 

Složení hodnotící komise: Mgr. Ludmila Půbalová 

    Mgr. František Fořt 

    Ing. Martin Kůs 

  

 

Zahájení zasedání: 14:00 

Ukončení zasedání: 15:00 



 
 

 

 

 

3. Průběh jednání hodnotící komise 
(zadavatel popíše průběh jednání hodnotitelské komise) 

 

 

Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy, Všechny nabídky byly zadavateli doručeny ve 

stanovené lhůtě pro podávání nabídek a v souladu se způsobem doručení, tj. elektronicky. 

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek otevřela postupně všechny emaily od firem a 

provedla kontrolu formální a věcné úplnosti nabídek. Podle zadávací dokumentace byly 

všechny tři nabídky úplné po formální stránce, splnily hodnotící kritéria a naplnily všechny 

požadavky zadavatele stanovené ve výzvě zadávací dokumentace výběrového řízení. Po 

kontrole požadavků a hodnotících kritérií došla komise k závěru, že dodavatelem bude firma 

24U s.r.o. 

 

4. Seznam oslovených dodavatelů 

 

Název/obchodní firma Sídlo IČ 

C.B.C.CZ., spol.s r.o. Gorkého 16, 602 00 Brno 26291169 

24U s.r.o 
Skochovická 88,  252 45 Zvole u 

Prahy 
26152584 

ITS akciová společnost Vinohradská 184, 13052 Praha 3 14889811 

   

 

 

 

5. Uveřejnění výzvy 

Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: www.esfcr.cz a na www.vyzkumnecentrum.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.vyzkumnecentrum.eu/


 
 

 

 

6. Seznam předložených nabídek 

 

Nabídku doručili tito uchazeči: 

 

Číslo 

nabídk

y 

Název/Obchodní 

firma 
IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 

podání 

nabídky 

1. C.B.C.CZ., spol.s r.o. 26291169 Gorkého 16, 602 00 Brno 
18.12.2017, 

16:12 

2. 24U s.r.o 26152584 
Skochovická 88,  252 45 

Zvole u Prahy 

19.12.2017, 

9:22 

3. ITS akciová společnost 14889811 
Vinohradská 184, 13052 

Praha 3 

20.12.2017, 

7:41 

 

 

 

7. Hodnocení nabídek – hodnotící komise 

 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 

 

Jméno a příjmení člena 

hodnotící komise 
Pracovní zařazení 

Mgr. Ludmila Půbalová Ředitelka CAVDV 

Mgr. František Fořt Koordinátor 

Ing. Martin Kůs Jednatel VOŠ a SŠ Č. Budějovice 

 

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

 

8. 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: 24U s.r.o 

Sídlo: 
Skochovická 88,  252 45 Zvole u 

Prahy 

Právní forma: s.r.o. 

IČ: 26152584 

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  

 

Nabídková cena bez DPH  

Závěr: 

Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky dle 

§71 odst. 8 zákona. 

 

9. Seznam vyloučených nabídek  

Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí nebyly vyloučeny z účasti ve výběrovém 

řízení žádné nabídky. 

 

 

10. Hodnocení nabídek 

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle následujících hodnotících kritérií: 

 nabídková cena s váhou 100 % 

Pro hodnocení byly použity tyto vzorce: 

Hodnotící kritérium č. 1 – Nabídková cena 

nejvýhodnější nabídka 

tzn. nejnižší cena 

100 x  ------------------------------------------------------- x 100% 

cena (hodnota) hodnocené nabídky 



 
 

 

 

 

11. Výsledek hodnocení  

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy 24U s.r.o. 

 

Pořadí 

nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 

dodavatele/zájemce 

Nabídková cena uchazeče 

(bez DPH, s DPH) 

1. 24U s.r.o 
427600,- (bez DPH) 

517396 (včetně DPH 21%) 

2. ITS akciová společnost 
435200,- (bez DPH) 

526592 (včetně DPH 21%) 

3. C.B.C.CZ., spol.s r.o. 
440800,- (bez DPH) 

533368 (včetně DPH 21%) 

 

 

12. Přílohy 

 

Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise 

Prezenční listina 

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 

 

 

13. Další informace 

- 

14. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 

 

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení 

nabídek na zakázku „Nákup ICT“. 

 

 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící komise Podpis 

Mgr. Ludmila Půbalová  

Mgr. František Fořt  

Ing. Martin Kůs  

 

 

 



 
 

 

Zapsala: PaedDr. Ivana Bečvářová 

 

 

 

V Písku, dne 22.12.2017 

 

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne  

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

Mgr. Ludmila Půbalová 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 



 
 

 

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 

RČ/číslo 

občanského 

průkazu 

osoby, která 

nahlédla 

do zprávy 

Datum 

nahlédnut

í do 

zprávy 

Podpis 

osoby, 

která 

nahlédla 

do zprávy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

     

 

 

 


