Zpráva o hodnocení nabídek
1. Veřejná zakázka
Název zakázky:
Dodávka software pro Dílnu kvality Kopřivnice
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.01/53.00123
Název projektu:
Dílna kvality Kopřivnice
Předpokládaná cena bez DPH: 1 400 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídky:
30. 5. 2011 do 11:00
2. Identifikační údaje o zadavateli

Název / obchodní firma
zadavatele

Město Kopřivnice

Sídlo

Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Josef Jalůvka, starosta

IČ

00298077

3. Seznam oslovených dodavatelů
K předložení nabídek byli vyzváni 4 dodavatelé:
Název / Obchodní firma

Sídlo

AspectWorks, s.r.o.

Psáry, Pod Vápenkou 292,
PSČ 252 44
Brno, Křenová 72, PSČ
602 00
Olomouc, Krapkova 280/7,
PSČ 779 00
Praha 6, Na Kocínce
210/3, PSČ 160 00

IDS Scheer ČR, s.r.o.
ATTN Consulting s.r.o.
A-21, spol. s r.o.

1

IČ
27374726
62908901
25894978
64793737

4. Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel tyto nabídky:
Dodavatel

Číslo nabídky

(obchodní firma, sídlo, IČ)

Datum a přesný čas
doručení nabídky

IDS Scheer ČR, s.r.o.
1

2

3

Brno, Křenová 72, PSČ 602 00,
IČO: 62908901
A-21, spol. s r.o.
Praha 6, Na Kocínce 210/3, PSČ 160 00,
IČO:64793737

ATTN Consulting s.r.o.
Olomouc, Krapkova 280/7, PSČ 779 00
IČO: 25894978

30.5.2011, 9:10

30.5.2011, 10:45

30.5.2011, 10:50

Byly doručeny 3 nabídky.
5. Posouzení nabídek
Dne 23.6. 2011 v 13:00 hod. se sešla hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Složení komise viz příloha č. 1 zápisu.
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této specifikaci:
Metody pro hodnocení kritérií
a) Pro kritérium č.1 hodnocení ceny, kdy nevýhodnější nabídkou je ta, která nabídne
nejnižší cenu:

b) Pro hodnocení kritérií č.2 a č.3, kdy nevýhodnější nabídkou je ta, která nabídne nejvíce
požadovaných funkcionalit dle specifikací v kriteriích č.2 a 3.
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KRITÉRIUM Č. 1
Nabídková cena bez DPH
váha 50%
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v
souladu s podmínkami soutěže uveřejněnými v této výzvě.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, a to
absolutní částkou v českých korunách.
Předložená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria
postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.

KRITÉRIUM Č. 2
Rozsah jednotlivých modulů software
váha 25%
Uchazeč předloží výčet poskytovaných modulů s popisem jejich využití
V tomto kritériu bude zadavatel hodnotit následující kritéria:
Provázanost jednotlivých modulů
Funkce, které budou podporovat integritu modulů
Vazby a možnosti propojení na čerpání dat ze software na Městě
Kopřivnici (výčet modulů a software viz. kapitola 2. Druh a předmět
veřejné zakázky)

KRITÉRIUM Č. 3
Ukázka software a prezentace dosažených výsledků
váha 25%
Na základě výzvy po otevření dodaných obálek s nabídkou budou
uchazeči vyzváni k prezentaci nabízeného software a dosažených
výsledků. V tomto hodnotícím kritériu bude ověřena funkčnost
hodnocených funkcí z kritéria č.2.
Intuitivní ovládání

6. Výsledek hodnocení
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka ATTN Consulting s.r.o.

Nabídka

IDS Scheer ČR,
s.r.o.
A-21, spol. s r.o.
ATTN
Consulting s.r.o.

Nabídková
cena bez DPH
s váhou 50 %

Rozsah
jednotlivých
modulů
software
s váhou 25 %

Ukázka
software a
prezentace
dosažených
výsledků
s váhou 25 %

Celkem

Pořadí

45,51

22,59

22,50

90,60

2.

38,89

24,96

10,56

74,41

3.

50,00

22,00

22,92

94,92

1.
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7. Poznámky hodnotitele/hodnotící komise1:
Veškeré dílčí poznámky k hodnocení jsou součástí formuláře pro hodnocení zakázky. Každý
hodnotitel komentoval

dílčí kritéria hodnocení, následně tyto obodované hodnoty byly

zpracovány v přehledných dílčích tabulkách a jedné výsledkové. Formuláře pro hodnocení
zakázky a výsledkové tabulky jsou z důvodů lepší přehlednosti uvedeny v příloze.
Společnost ATTN Consulting s.r.o. splnila podmínky výběrového řízení. Hodnotící komise
shledala nabídku jako vyhovující a jednohlasně doporučuje s tímto dodavatelem služby
podepsat smlouvu.
V Kopřivnici, dne 23.6.2011
Jméno a příjmení člena
Ing. Josef Jalůvka

místostarosta

Ing. Josef Jiřík

tajemník MÚ

Ing. Petra Plevová
Ing. Aleš Dresler
Ing. Hana Zelníčková
Radek Chvistek
Ing. Radek Harabiš

podpis

starosta

Alois Janek

Ing. Veronika Bartoňová

1

pracovní zařazení

projektový koordinátor –
manažer projektu
manažer kvality
správce procesního modelu
vedoucí oddělení
personálního
webmaster
vedoucí oddělení informatiky

Uveďte případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele (např. menšinové
stanovisko člena/členů hodnotící komise k průběhu zadávacího řízení).
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