
 

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek –  

 

1. Veřejné zakázky 

 

Projekt: Dotkněme se budoucnosti, CZ.1.07/1.3.00/51.0018 

 

Název veřejné zakázky:   Dodávka mobilních (dotykových) zařízení 

 

 

 

Předpokládaná cena:  200 000 Kč ( s DPH) 

Lhůta pro podávání nabídek: 16.12.2014 

 

2. Identifikační údaje zadavatele 

 

Název/obchodní firma 

zadavatele 

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 

Svitavy 

Sídlo/místo podnikání 
Moravská Třebová, Palackého 1351 

IČ 
62031813 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

Mgr. Petr Vágner 

 

Místo konání hodnotící komise: Základní škola Moravská Třebová, Palackého  

                                                             

 

 1351 

Datum konání hodnotící komise: 16.12.2014 



Složení hodnotící komise: Mgr. Petr Vágner, Bc. Vladislava Horáčková,  

                                                 Mgr. Jindřiška  Hrdinová  

Zahájení zasedání: 14.00    

Ukončení zasedání: 15.00    

 

3. Průběh jednání hodnotící komise 

Nabídky byly rozbaleny, byl zkontrolován obsah, byla zkontrolována úplnost 

jednotlivých nabídek podle zadání VŘ, porovnány ceny dle krycího listu a položkového 

rozpočtu, byl zkontrolován položkový rozpočet dle zadání VŘ 

 

4. Seznam oslovených dodavatelů 

 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

M-SOFT, spol.s.r.o Jana Masaryka 12, Jihlava 49434853 

AZ –line s.r.o.  nám. T.G.Masaryka 57/17 

Moravská Třebová 

63217503 

OR- CZ spol.s.r.o,  Brněnská 19, Moravská 

Třebová 

48168921 

ABM Morava, s.r.o. , 

Ostrava 

Ostrava, Křivá 1849/25 25067753 

Jaroslav Műller - 

MullerCopm 

Antnína Slavíčka 704/29, 

Svitavy 

74367196 

 

5. Seznam předložených nabídek 

 

Nabídku doručili tito uchazeči: 

 

Číslo 

nabídk

y 

Název/Obchodní 

firma 
IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 

podání 

nabídky 



1. M-SOFT, spol.s.r.o 49434853 Jana Masaryka 12, 

Jihlava 

15.12.2014, 

Česká pošta 

2. Kenast s.r.o 27243397 J.A. Komenského 258, 

Pečky 

16.12.2014, 

Česká pošta 

3. 
CS Praha, s.r.o 

49355783 Obrovského 402/11, 

Praha 4 

16.12.2014, 

Česká pošta 

 

6. Hodnocení nabídek – hodnotící komise 

 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: Mgr. Petr Vágner,  

                                        Bc. Vladislava Horáčková,   Mgr. Jindřiška  Hrdinová 

 

Jméno a příjmení člena 

hodnotící komise 
Pracovní zařazení 

Mgr. Petr Vágner Ředitel školy, 

Bc. Vladislava Horáčková Hospodářka školy 

Mgr. Jindřiška Hrdinová Zástupce ředitele 

 

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: 

 doklady prokazující požadavky na základní kvalifikační a profesní kvalifikační 

předpoklady 

 cenovou nabídku zpracovanou dle zadávací dokumentace včetně identifikačních 

údajů uchazeče 

 písemný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

 podrobnou technickou specifikaci zboží zpracovanou dle jednotlivých položek 

zadání, která musí splňovat minimální technické parametry stanovené 

zadavatelem 

 podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem uchazeče 

 jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány 



∙  

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

Obchodní firma nebo název: 
M-SOFT, spol.s.r.o.,  

Sídlo: 
Jana Masaryka 12, Jihlava 

Právní forma: 
spol. s r.o 

IČ: 
IČ: 49434853 

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 

(lze ověřit v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka 

neobsahuje:………….. 

Nabídková cena bez DPH 
164 680 Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

 
 
 

Obchodní firma nebo název: 
Kenast s.r.o 

Sídlo: 
J.A. Komenského 258, Pečky 

Právní forma: 
 s. r.o. 

IČ: 
IČ: 27243397 



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 

(lze ověřit v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka 

neobsahuje:………….. 

Nabídková cena bez DPH 
165 280 Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

 
 

Obchodní firma nebo název: 
CS Praha, s.r.o 

Sídlo: 
Obrovského 402/11, Praha 4 

Právní forma: 
 s. r.o. 

IČ: 
IČ: 49355783 

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 

(lze ověřit v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka 

neobsahuje:………….. 



Nabídková cena bez DPH 
165 160 Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

 

 

8. Seznam vyloučených nabídek  

 

                Žádná nabídka nebyla vyloučena. 

9. Hodnocení nabídek 

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

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: 

 nabídková cena s váhou 100 % 

M-SOFT, spol.s.r.o., Nabídka č. 1 

Kenast s.r.o  Nabídka č. 2 

CS Praha, s.r.o Nabídka č. 3 

 

10. Výsledek hodnocení  

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 1, M-SOFT, spol.s.r.o 

Číslo 

nabídky 
pořadí 

Nabídková 

cena bez 

DPH 

1 1 164 680 Kč 

2 3 165 280 Kč 

3 2 165 160 Kč 

 

 


