MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

OSV – 1220/2012
Bc. Blanka Mikundová / OSV
556 879 470
blanka.mikundova@koprivnice.cz

DATUM:

21.3.2012

Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
1. Údaje o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky

Zpracování odborných analýz - mapování potřeb
veřejnosti
a finanční analýza poskytovatelů v rámci
procesu plánování sociálních služeb

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba: Zpracování odborných
analýz - mapování potřeb veřejnosti a finanční analýza poskytovatelů
v rámci procesu plánování sociálních služeb ve správním obvodu
Kopřivnice, obce s pověřeným obecním úřadem

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

2. Identifikační údaje oslovených uchazečů:
Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ
1. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19a
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 28576217
DIČ: CZ28576217

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST
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2. AUGUR Consulting s.r.o.
Rovniny 102
748 01 Hlučín
IČ. 25358014
DIČ: CZ25358014
3. SC & C spol. s r.o.
Americká 21
120 00 Praha Vinohrady
IČ: 45280541
DIČ: CZ45280541
4. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 28614950
DIČ: CZ28614950

3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 20.3.2012 v sídle zadavatele na
adrese Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 a bylo zahájeno v 8:30 hodin.

4. Seznam doručených nabídek:

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

1

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 28576217
DIČ: CZ28576217

14.3.2012

16:41

ANO

2

SC & C spol. s r.o.
Americká 21
120 00 Praha Vinohrady
IČ: 45280541
DIČ: CZ45280541

19.3.2012

10:43

ANO

3

EDUCOL, vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Křemelská 30
783 36 Křelov - Břuchotín
IČ: 26840570
DIČ: CZ26840570

19.3.2012

10:45

NE

4.

AUGUR Consulting s.r.o.
Rovniny 102
748 01 Hlučín
IČ. 25358014
DIČ: CZ25358014

19.3.2012

12:50
(osobně)

ANO

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ
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5. Údaje o přítomných členech komise:
Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Ing. Jan Klímová, vedoucí OSV – pověřený zástupce zadavatele
Bc. Dagmar Rysová, místostarostka
Bc. Blanka Mikundová, koordinátor sociální prevence
Mgr. Šárka Hlisnikovská, krajský metodik plánování sociálních služeb
Dagmar Oprštěná, Dis., vedoucí oddělení SPO

6. Prohlášení členů komise:
Každý z výše uvedených členů komise sám za sebe čestně prohlašuje, že ve vztahu k veřejné zakázce
uvedené v bodě 1. tohoto protokolu a k uchazečům uvedeným pod bodem 3. tohoto protokolu není
podjat. Dále každý z členů komise prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídek předložených
zadavateli v tomto zadávacím řízení, nemá osobní zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky
konkrétnímu uchazeči, s uchazeči ho nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Každý člen
komise bere na vědomí, že vznikne-li u něj důvod podjatosti, je povinen tuto skutečnost komisi nahlásit a
dál se nesmí jejího jednání zúčastnit. Zároveň každý z členů komise prohlašuje, že zachová mlčenlivost o
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se svou účastní v této komisi.

Ing. Jan Klímová

podpis

Bc. Dagmar Rysová

podpis

Bc. Blanka Mikundová

podpis

Mgr. Šárka Hlisnikovská

podpis

Dagmar Oprštěná, Dis.

podpis
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7. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami:
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla)
a zaprotokolovala následující údaje:

1

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a
regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 28576217
DIČ: CZ28576217

Nabídková cena Kč (včetně DPH)
(Maximální hodnota veřejné zakázky
nepřekročí celkovou částku 190.000,kč vč. DPH.
Jednotlivé části veřejné zakázky
Mapování
potřeb
–
maximální
hodnota 140.000,- Kč vč. DPH
Finanční analýza – maximální
hodnota 50.000,- Kč vč. DPH

190.000,-

140.000,-

50.000,-

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

ANO

Návrh projektu zpracování analýz

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

2

SC & C spol. s r.o.
Americká 21
120 00 Praha Vinohrady
IČ: 45280541
DIČ: CZ45280541

Nabídková cena Kč (včetně DPH)
(Maximální hodnota veřejné zakázky
nepřekročí celkovou částku 190.000,kč vč. DPH.
Jednotlivé části veřejné zakázky
Mapování
potřeb
–
maximální
hodnota 140.000,- Kč vč. DPH
Finanční analýza – maximální
hodnota 50.000,- Kč vč. DPH

162.000,-

120.000,-

42.000,-

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

ANO

Návrh projektu zpracování analýz

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

3

EDUCOL, vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.
Křemelská 30
783 36 Křelov - Břuchotín
IČ: 26840570
DIČ: CZ26840570

Nabídková cena Kč (včetně DPH)
(Maximální hodnota veřejné zakázky
nepřekročí celkovou částku 190.000,kč vč. DPH.
Jednotlivé části veřejné zakázky
Mapování
potřeb
–
maximální
hodnota 140.000,- Kč vč. DPH
Finanční analýza – maximální
hodnota 50.000,- Kč vč. DPH

147.600,-

44.400,-

103.200,-

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO
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Doklady kvalifikace

ANO

Návrh projektu zpracování analýz

ANO

Nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a nebude zařazena do hodnocení nabídek.

4

AUGUR Consulting s.r.o.
Rovniny 102
748 01 Hlučín
IČ. 25358014
DIČ: CZ25358014

Nabídková cena Kč (včetně DPH)
(Maximální hodnota veřejné zakázky
nepřekročí celkovou částku 190.000,kč vč. DPH.
Jednotlivé části veřejné zakázky
Mapování
potřeb
–
maximální
hodnota 140.000,- Kč vč. DPH
Finanční analýza – maximální
hodnota 50.000,- Kč vč. DPH

162.000,-

119.400,-

42.600,-

Návrh smlouvy přiložen

ANO

Položkové rozpočty

ANO

Doklady kvalifikace

ANO

Návrh projektu zpracování analýz

ANO

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do hodnocení nabídek.

8. Seznam nabídek, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny:

3

EDUCOL, vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.
Křemelská 30
783 36 Křelov - Břuchotín
IČ: 26840570
DIČ: CZ26840570

Jednotlivé části nabídkové ceny neodpovídají
maximálním hodnotám požadavku dle č. 4. zadávací
dokumentace

9. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové
ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je
uvedeno podle pořadového čísla nabídky):

Poř.
číslo

Nabídková cena
Kč
(včetně DPH)

1

190.000,00

2

162.000,00

4

162.000,00
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Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a žádnou z nabídkových cen neoznačila
jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Dílčími kritérii hodnocení bylo hodnocení:
• nabídková cena – váha 40%
• termín plnění – váha 10%
• návrh projektu zpracování analýz – váha 50%
Hodnocení nabídek v kritériu „nabídková cena“
Hodnocena bude celková nabídková cena za splnění celé zakázky včetně DPH. Nejvhodnější nabídka
vzhledem k tomuto kritériu je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Bodová hodnota nabídkové ceny bude následně přepočtena dle vzorce:
100*(výše ceny nejvhodnější nabídky/výše ceny hodnocené nabídky)*váha kritéria(0,4)
Hodnocení nabídek v kritériu „termín plnění“
Hodnocen bude termín dodání celého díla. Nejvhodnější nabídka vzhledem k tomuto kritériu je nabídka
s termínem dodání v co nejkratší době, nejdříve však 30. 7. 2012
Hodnocení nabídek v tomto dílčím kritériu proběhne tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce
přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodnější
nabídce. Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou příslušného kritéria (*0,1), čímž
se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto kritériu.
Hodnocení nabídek v kritériu „návrh projektu zpracování analýz“
Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu předloží uchazeč zpracovaný projekt provedení analýz dle
specifikace v č. 3 této zadávací dokumentace. Hodnocena bude zejména garance velikosti výzkumného
vzorku a garance způsobu zajištění návratnosti dotazníků při mapování potřeb dle č. 3.1. této zadávací
dokumentace a dodržení podmínek specifikovaných pro finanční analýzu dle č. 3.3 této zadávací
dokumentace.
Hodnocení nabídek v tomto dílčím kritériu proběhne tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce
přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodnější
nabídce. Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou příslušného kritéria (*0,5), čímž
se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto kritériu.
Celkové hodnocení nabídek
Na základě součtu výsledných hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích
kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek a to tak, že jako nejúspěšnější bude nabídka, která
dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.
pořadové č.
nabídky

Nabídková cena

částka
1.
2.

190000
162000

4.

162000

termín plnění

Návrh projektu zpracování analýz

velikost
garance způsobu
přiřazené přepočet
výzkumnéh
zajištění
body
bodů
o vzorku
návratnosti
34 30.7.2012
100
10
300 CATI
40 31.8.2012
60
6
300 PAPI
PAPI + dosběr +
slosování a
40 30.7.2012
100
10
850
odměna

přepočet
bodů

termín

dodržení
přiřazené přepočet
podmínek zad.
body
bodů
dok.
+
40
20
+
30
15

+++

100

celkem
přepočtených
bodů

50

V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče:
AUGUR Consulting s.r.o.
Rovniny 102
748 01 Hlučín
IČ. 25358014
DIČ: CZ25358014
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10. Výsledné pořadí nabídek:

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Výsledné
pořadí

1

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 28576217
DIČ: CZ28576217

2.

2

SC & C spol. s r.o.
Americká 21
120 00 Praha Vinohrady
IČ: 45280541
DIČ: CZ45280541

3.

4

AUGUR Consulting s.r.o.
Rovniny 102
748 01 Hlučín
IČ. 25358014
DIČ: CZ25358014

1.

11. Složení komise a podpisy přítomných členů:

Ing. Jan Klímová

podpis

Bc. Dagmar Rysová

podpis

Bc. Blanka Mikundová

podpis

Mgr. Šárka Hlisnikovská

podpis

Dagmar Oprštěná, Dis.

podpis

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 21.3.2012 13:00 hodin.
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