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blanka.mikundova@koprivnice.cz

DATUM:

22.3. 2012

Oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky

Název ve ejné zakázky

Zpracování odborných analýz - mapování pot eb
ve ejnosti a finan ní analýza poskytovatel v rámci
procesu plánování sociálních služeb

Typ zakázky

Ve ejná zakázka malého rozsahu (služba)

Zadavatel

M sto Kop ivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kop ivnice
I 00298077, DI

CZ00298077, IDS 42bb7zg

1. Hodnocené nabídky v po adí podle výsledku hodnocení:
Uchaze
obchodní jméno
adresa sídla
I , DI

1.

2.

AUGUR Consulting
s.r.o.
Rovniny 102
748 01 Hlu ín
I . 25358014
DI : CZ25358014

PROCES-Centrum
pro rozvoj obcí a
region , s.r.o.
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
I : 28576217
DI : CZ28576217

Nabídková cena
v K bez DPH
váha 40%

Termín pln ní

Návrh projektu
zpracování
analýz

Body celkem

váha 10 %
Váha 50 %

Mapování
99.500,- K
Finan ní analýza
35.500,- K
Celkem
135.000,- K

30.7.2012
100*0,1

100*0,5

40 b.

10 b.

50 b.

Mapování
116.667,- K
Finan ní analýza
41.667,- K
Celkem
158.334,- K

30.7.2012
100*0,1

40*0,5

34 b.

10 b.

100 b.

64 b.

M sto Kop ivnice – M stský ú ad Kop ivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kop ivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, I : 00298077, DI : CZ00298077, íslo bankovního ú tu: 1767241349/0800

VST ÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOV DNOST

20 b.
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3.

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

Mapování
100.000,- K
Finan ní analýza
35.000,- K
Celkem
135.000,- K

31.8.2012
60*0,1

30*0,5

40 b.

6 b.

15 b.

61 b.

2. Od vodn ní výb ru nejvhodn jší nabídky:
Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotícími kritérii byly:
• nabídková cena – váha 40%
• termín pln ní – váha 10%
• návrh projektu zpracování analýz – váha 50%
Hodnocení nabídek v kritériu „nabídková cena“
Hodnocena bude celková nabídková cena za spln ní celé zakázky v etn DPH. Nejvhodn jší nabídka
vzhledem k tomuto kritériu je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Bodová hodnota nabídkové ceny bude následn p epo tena dle vzorce:
100*(výše ceny nejvhodn jší nabídky/výše ceny hodnocené nabídky)*váha kritéria(0,4)
Hodnocení nabídek v kritériu „termín pln ní“
Hodnocen bude termín dodání celého díla. Nejvhodn jší nabídka vzhledem k tomuto kritériu je nabídka
s termínem dodání v co nejkratší dob , nejd íve však 30. 7. 2012
Hodnocení nabídek v tomto díl ím kritériu prob hne tak, že hodnotící komise sestaví po adí nabídek od
nejvhodn jší k nejmén vhodné. Nejvhodn jší nabídce p i adí 100 bod a každé následující nabídce
p i adí takové bodové hodnocení, které vyjad uje míru spln ní tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodn jší
nabídce. Takto získané bodové hodnocení se následn propo te váhou p íslušného kritéria (*0,1), ímž
se získá výsledná bodová hodnota p id lená jednotlivým nabídkám v tomto kritériu.
Hodnocení nabídek v kritériu „návrh projektu zpracování analýz“
Za ú elem hodnocení nabídek v tomto kritériu p edloží uchaze zpracovaný projekt provedení analýz dle
specifikace v . 3 této zadávací dokumentace. Hodnocena bude zejména garance velikosti výzkumného
vzorku a garance zp sobu zajišt ní návratnosti dotazník p i mapování pot eb dle . 3.1. této zadávací
dokumentace a dodržení podmínek specifikovaných pro finan ní analýzu dle . 3.3 této zadávací
dokumentace.
Hodnocení nabídek v tomto díl ím kritériu prob hne tak, že hodnotící komise sestaví po adí nabídek od
nejvhodn jší k nejmén vhodné. Nejvhodn jší nabídce p i adí 100 bod a každé následující nabídce
p i adí takové bodové hodnocení, které vyjad uje míru spln ní tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodn jší
nabídce. Takto získané bodové hodnocení se následn propo te váhou p íslušného kritéria (*0,5), ímž
se získá výsledná bodová hodnota p id lená jednotlivým nabídkám v tomto kritériu.
Celkové hodnocení nabídek
Na základ sou tu výsledných hodnot p id lených nabídkám v jednotlivých díl ích
kritériích bude stanoveno po adí úsp šnosti nabídek a to tak, že jako nejúsp šn jší bude nabídka, která
dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.
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3. Seznam nabídek vy azených z hodnocení

1.

Uchaze
obchodní jméno
adresa sídla
I , DI

D vod vy azení

EDUCOL, vzd lávací a
poradenské sdružení
s.r.o.
K emelská 30
783 36 K elov - B uchotín
I : 26840570
DI : CZ26840570

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

Ing. Jana Klímová v.r.

podpis pov eného zástupce zadavatele
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