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DATUM                       19. 06. 2015                                                               
EVIDENČNÍ ČÍSLO      12-2015    

 

PROTOKOL Z HODNOCENÍ NABÍDEK - 
JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 

 

1.  Název veřejné zakázky: 

„Šatní skříňky pro Základní školu Pelechovská, Železný Brod“. 
 

2.  Základní údaje o zadavateli: 

Název:   Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, p.o. 
Zastoupený:  Mgr. Milanem Hlubučkem, ředitelem 
Sídlo:   Pelechovská 800, 468 22 Železný Brod 
IČ:   70694982 
 

3.  Složení komise: 

 

Člen Jméno Funkce /začlenění v rámci organizace zadavatele 

1. člen Mgr. Milan Hlubuček Základní škola Železný Brod, ředitel 

2. člen Mgr. Tomáš Hartl Základní škola Železný Brod, zástupce ředitele 

3. člen Ing. Daniel Mach 
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 
regionálního rozvoje 

Hodnotící komise (dále jen „komise“) se sešla dne 16. 06. 2015 ve 14.15 hod. v budově 
Základní školy v Železném Brodě, Pelechovská 800 na svém jednání ve věci výše uvedené veřejné 
zakázky následně po jednání komise pro otevírání obálek. Z jednání komise je pořízen tento protokol 
ve smyslu § 75 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“). 

Komise se sešla v plném počtu a je usnášeníschopná. Členové komise byli poučeni o tom, že 
jsou dle § 75 odst. 6 zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí 
v souvislosti s účastí v hodnotící komisi. 

 

4.  Volba předsedy komise: 

Členové komise se shodli na předsedovi komise, kterým byl zvolen Mgr. Milan Hlubuček, který 
se ujal řízení dalšího jednání. 

 

5.  Seznam doručených nabídek: 

Komise převzala doručené nabídky.  

V termínu pro podání nabídek, tedy do 16. 06.2015 do 14.00 hodin, bylo zadavateli doručeno 
5 obálek s nabídkami. Členové komise prověřili úplnost nabídek uchazečů a její soulad s požadavky 
uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení.  
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Nabídka 
č. 

Jméno uchazeče 
Cena bez DPH (v 

Kč) 

Cena vč. DPH 
konečná u neplátců 

DPH 

1. 
MY DVA group a.s., IČ 29030684 
Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 

341 123,33 Kč 412 759,23 Kč 

2. 
VYKONA TEPLICE, spol. s r.o., IČ 47780070 
Dubská 3155, 415 01 Teplice 

272 104,00 Kč 329 245,84 Kč 

3. 
TechnoBank, s.r.o., IČ 26500213 
Dolina 69/15, 165 00 Praha 6 - Lysolaje 

298 734,00 Kč 361 468,14 Kč 

4. 
Enprag, s.r.o., IČ 62743741  
K Holyni 42, 154 00 Praha 5 

256 189,76 Kč 309 989,61 Kč 

5. 
ABCD Služby školám s.r.o., IČ 62244892  
Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23         

324 100,00 Kč 392 161,00 Kč 

Komise pro otevírání obálek nenavrhla vyřazení žádné z nabídek.  

 

6.  Posouzení kvalifikace uchazečů a splnění zadávacích podmínek: 

Komise posuzovala podle § 59 zákona prokázání splnění kvalifikace uchazečů z hlediska 
požadavků stanovených v oznámení o veřejné zakázce a v zadávací dokumentaci.  

Nabídka č. 1 : MY DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 (IČ : 29030684) 

Krycí list nabídky Doložen 

Základní kvalifikační předpoklady - prohlášení podle §53 zákona Doloženo 

Nabídka - popis dodávaného zboží Doložena 

Návrh smlouvy potvrzený ze strany uchazeče Doložen 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis ze živnost. rejstříku Doložen výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů k 8.6.2015 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku Doložen, zhotoven 8.6.2015 

Technické kvalifikační předpoklady - reference o zakázkách           
za posledních 5 let 

Doloženo 

Obsah nabídky : počet a rozměry skříní Souhlasí se zadáním 

počet a rozměry laviček Souhlasí se zadáním 

kovové háčky ve skříních Souhlasí 

vaničky na boty Souhlasí 

Úplnost nabídky Nabídka je úplná 

 

Nabídka č. 2 : VYKONA TEPLICE, spol. s r.o., Dubská 3155, 415 01 Teplice (IČ : 47780070) 

Krycí list nabídky Doložen 

Základní kvalifikační předpoklady - prohlášení podle §53 zákona Doloženo 

Nabídka - popis dodávaného zboží Doložena 

Návrh smlouvy potvrzený ze strany uchazeče Doložen 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis ze živnost. rejstříku Živnostenský list č.ev. 350901-4951-01 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku Doložen, zhotoven 5.6.2015 

Technické kvalifikační předpoklady - reference o zakázkách           
za posledních 5 let 

Doloženo 

Obsah nabídky : počet a rozměry skříní Souhlasí se zadáním 

počet a rozměry laviček Souhlasí se zadáním 

kovové háčky ve skříních Souhlasí 

vaničky na boty Souhlasí 

Úplnost nabídky Nabídka je úplná 
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Nabídka č. 3 : TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/25, 165 00 Praha 6-Lysolaje (IČ : 26500213) 

Krycí list nabídky Doložen 

Základní kvalifikační předpoklady - prohlášení podle §53 zákona Doloženo 

Nabídka - popis dodávaného zboží Doložena 

Návrh smlouvy potvrzený ze strany uchazeče Doložen 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis ze živnost. rejstříku Výpis ze živnostenského rejstříku 
k 9.6.2015 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku Nedoloženo 

Technické kvalifikační předpoklady - reference o zakázkách           
za posledních 5 let 

Nedoloženo 

Obsah nabídky : počet a rozměry skříní Souhlasí se zadáním 

počet a rozměry laviček Souhlasí se zadáním 

kovové háčky ve skříních Nesouhlasí - plastové háčky 

vaničky na boty Souhlasí 

Úplnost nabídky Nabídka má formální nedostatky 

Uchazeč v nabídce nabídl celkem 38 ks lavic, ačkoli Zadavatel požadoval pouze 20 ks lavic. 
 

Nabídka č. 4 : Enprag, s.r.o., K Holyni 42, 154 00 Praha 5 (IČ : 62743741) 

Krycí list nabídky Doložen 

Základní kvalifikační předpoklady - prohlášení podle §53 zákona Doloženo 

Nabídka - popis dodávaného zboží Doložena 

Návrh smlouvy potvrzený ze strany uchazeče Doložen 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis ze živnost. rejstříku Nedoloženo 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku Nedoloženo 

Technické kvalifikační předpoklady - reference o zakázkách           
za posledních 5 let 

Nedoloženo 

Obsah nabídky : počet a rozměry skříní Souhlasí se zadáním 

počet a rozměry laviček Nesouhlasí se zadáním - úzké lavičky 
(rozpor se zadáním) 

kovové háčky ve skříních Chybí popis 

vaničky na boty Souhlasí 

Úplnost nabídky Nabídka není úplná 

Uchazeč v nabídce nabídl lavičky s úzkým sedákem - pouze 0,29m oproti požadovanému 0,4m. 
Vzhledem k dalším chybějícím dokladům navrhuje komise vyřazení nabídky. 

 

Nabídka č. 5 : ABCD Služby školám s.r.o., Kaplanova 574, 460 02 Liberec (IČ : 62244892) 

Krycí list nabídky Doložen 

Základní kvalifikační předpoklady - prohlášení podle §53 zákona Doloženo 

Nabídka - popis dodávaného zboží Doložena 

Návrh smlouvy potvrzený ze strany uchazeče Doložen 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis ze živnost. rejstříku Výpis ze živnostenského rejstříku 
k 20.5.2015 

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku Doložen, zhotoven 20.5.2015 

Technické kvalifikační předpoklady - reference o zakázkách           
za posledních 5 let 

Doloženo 

Obsah nabídky : počet a rozměry skříní Souhlasí se zadáním 

počet a rozměry laviček Souhlasí se zadáním  

kovové háčky ve skříních Souhlasí se zadáním 

vaničky na boty Souhlasí 

Úplnost nabídky Nabídka je úplná 
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7.  Seznam vyloučených nabídek včetně odůvodnění: 

Komise doporučuje vyloučit z hodnocení nabídku č. 4 uchazeče Enprag s.r.o., Praha 5 

Odůvodnění : 

Nabídka uchazeče má řadu formálních nedostatků, které lze dodatečně opravit, a nejsou 
důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Nabídka ale obsahuje nedostatek z věcného hlediska, kdy 
návrh dodávky lavičky šířky 0,29m není v souladu s požadavkem zadavatele, který požadoval  lavičky 
šířky 0,40m. V nabídce také chybí popis háčků ve skříni (plastové nebo kovové?) a obecně chybí 
podrobný popis skříní. Protože nelze nabídky doplňovat tak, aby se měnila cena nebo předmět 
plnění, není možno tuto chybu opravit. 

Protože výše uvedené znamená vyloučení nabídky, zadavatel nevyzval k doplnění formálních 
nedostatků nabídky uchazeče tak, jak je uvedeno v hodnotící tabulce v bodě 6 zápisu.  
 

8.  Posouzení nabídek: 

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 79 zákona zahájila hodnocení nabídek podle 
hodnotícího kritéria uvedeného ve výzvě uchazečům k podání nabídky. Zadavatel zvolil jako základní 
hodnotící kritérium cenu s váhou 100%. U nabídek, které byly předloženy, členové komise posoudili 
jejich úplnost.  
 Nabídky byly vyhodnoceny v následujícím pořadí : 

Nabídka 
č. 

Jméno uchazeče IČ 
Nabídková cena 

(bez DPH) 
Pořadí 

2. 
Vykona Teplice s.r.o., 
Dubská 3155, 415 01 Teplice 

47780070 272 104,00 Kč 1. 

3. 
TechnoBankk, s.r.o.,  
Dolina 69/25, 165 00 Praha 6 

26500213 298 734,00 Kč 2. 

5. 
ABCD Služby školám s.r.o., 
Kaplanova 574, 460 02 Liberec 

62244892 324 100,00 Kč 3. 

1. 
MY DVA group a.s. 
Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 

29030684 341 123,33 Kč 4. 

 

9.  Doporučení komise: 

  Hodnotící komise doporučuje jako nejvýhodnější nabídku společnosti: 

 

VYKONA TEPLICE s.r.o., Dubská 3155, 415 01 Teplice 
IČ : 47780070 

 

 

10.  Ukončení jednání: 

Jednání bylo ukončeno dne 16.6.2015 v 15:00 hodin. 

 

V Železném Brodě dne 23.6.2015, zapsal: Ing. Daniel Mach 


