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

Název veřejné zakázky

„Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice včetně rozboru
vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické studie
v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (uzavřené zadávací řízení dle
vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 čl. 5, odst. 3) - služba

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

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 28576217
AUGUR Consulting s.r.o.
Rovniny 102, 748 01 Hlučín
IČ: 25358014
RegioPartner, s.r.o.
Prosecká, 412/74, 190 00 Praha 9
IČ: 251 33 161

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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Ing. Jaroslav Pacák – MARVIS
SNP 4745, 760 05 Zlín
IČ: 61406309
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
IČ: 47673168
SC & C spol. s r.o.
Praha 2, Vinohrady, Americká 625/21
IČ: 45280541
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ekonomická fakulta
Katedra regionální a environmentální ekonomiky
Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15
IČ: 61989100
Na základě zveřejnění veřejné zakázky dle vnitroorganizační směrnice města č. 5/2012 (čl. 5, odst. 3) na
internetových stránkách města Kopřivnice (RADNICE, Veřejné zakázky) přišla žádost o doplnění
informací od neosloveného níže uvedeného uchazeče.
Otázka spolu s odpovědí byla zveřejněna dle vnitroorganizační směrnice města č. 5/2012 (čl. 5, odst. 3)
na internetových stránkách města Kopřivnice (RADNICE, Veřejné zakázky) a zároveň zaslána všem
známým uchazečům.
Výzkumy Soukup
Šmeralova 4
170 00 Praha
IČ: 73534781

3. Údaje o místě a datu konání jednání komise:
Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 1.8.2012 v sídle zadavatele na adrese Kopřivnice, Štefánikova
1163/12 a bylo zahájeno ve 13:45 hodin.

4. Seznam doručených nabídek:

Poř.
číslo

1

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ
PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 28576217

Datum
podání

Čas
podání

Přímo
oslovený
uchazeč
ANO/NE

27.7.2012

14:18

ANO
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5. Údaje o přítomných členech komise:
Komise jmenovaná pověřeným zástupcem zadavatele pracovala ve složení:
Mgr. Dagmar Rysová - garant, místostarostka, předsedkyně komise
Ing. Lenka Šimečková – vedoucí oddělení strategického plánování
Ing. Jana Klímová – vedoucí Odboru sociálních věcí
Ivana Rašková, DiS. - koordinátor projektu ZM a MA 2, koordinátor projektu Realizace místní Agendy 21
Ing. Radomíra Michálková – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

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 4. 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.

Mgr. Dagmar Rysová, předsedkyně komise

podpis

Ing. Lenka Šimečková

podpis

Ing. Jana Klímová

Podpis

Ivana Rašková, DiS

podpis

Ing. Radomíra Michálková

Podpis
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7. Popis hodnocení nabídek:
Při zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími kritérii měly být:
I. nabídková cena – váha 40 %
II. kvalita Návrhu struktury a způsobu zpracování předmětu díla – váha 60%
- subkritérum 1 - Návrh struktury a způsobu zpracování předmětu díla – váha 40 %
- subkritérium 2 – Srozumitelnost a praktická využitelnost navržených doporučení v části 2.2.
předmětu díla – váha 40 %
- subkritérium 3 – potřeba a rozsah součinnosti zadavatele při zpracování předmětu díla – váha
20 %

7.1 Hodnocení nabídek v kritériu „nabídková cena“
Hodnocena měla být celková nabídková cena za splnění celé zakázky včetně DPH. Nejvhodnější
nabídka vzhledem k tomuto kritériu měla být nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Bodová hodnota
nabídkové ceny měla být následně přepočtena dle vzorce:
100*(výše ceny nejvhodnější nabídky/výše ceny hodnocené nabídky)*váha kritéria(0,4)

Stanovisko komise
Byla doručena pouze jediná nabídka. Nabídka splnila limit stanovený výběrovým řízením. Protože
není možné porovnávat – nebyla body přiřazeny. Hodnotící komise posoudila nabídkovou cenu
uchazeče a neoznačila ji jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Poř.
číslo

Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla, IČ

Nabídková
cena
Kč
(včetně DPH)

Body
dle výše uvedeného vzorce

1

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

196 200 Kč

nepřiřazeny

7.2 Hodnocení nabídek v kritériu „kvalita Návrhu struktury a způsobu zpracování předmětu díla“
Toto kritérium mělo být hodnoceno na základě posouzení dílčích kritérii. Hodnocení nabídek mělo
proběhnout tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné dle
jednotlivých dílčích kritérií. Při hodnocení dílčích kritérií měla přiřadit hodnotící komise nejvhodnější
nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadit takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru
splnění tohoto subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Takto získané bodové hodnocení mělo být
následně propočteno váhou příslušného subkritéria. Výsledná bodová hodnota kriteria měla vzniknout
součtem bodů za jednotlivá subkritéria, která měla být vynásobena váhou kritéria (*0,6).
I. Dílčí kritérium - návrh struktury a způsobu zpracování předmětu díla - váha subkritéria 40 %,
hodnocena bude především srozumetelnost návrhu, odborná úroveň zpracovaného návrhu, zvolené
metody, postupy a prostředky k naplnění předmětu veřejné zakázky s ohledem na praktickou využitelnost
jejich výstupů.
II. Dílčí kritérium - srozumitelnost a praktická využitelnost navržených doporučení v části 2.2. předmětu
díla – váha subkritéria 40 %, zadavatel upřednostňuje konkrétní návrhy a doporučení před obecnými
frázemi.
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III. Dílčí kritérium - potřeba a rozsah součinnosti zadavatele při zpracovávání předmětu díla – váha
subkritéria 20 %, zadavatel upřednostňuje nižší míru zapojení pracovníků Městského úřadu v Kopřivnici
při získávání a zpracování vstupních dat nutných k realizaci předmětu díla, zejména těch, které je možno
získat z jiných zdrojů než z MÚ.

Stanovisko komise
Protože byla doručena pouze jedna nabídka, členové hodnotící komise posoudili všechna dílčí
subkritéria a po vzájemné diskusi se hodnotící komise dohodla na následujícím hodnocení:
Uchazeč navrženým řešením splnil veškeré požadavky stanovené ve výzvě. Kvalitně zpracovaná
nabídka vystihla požadavky zadavatele na předmět díla. Na základě posouzení hodnotící komise
doporučuje dále jednat se společností PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.,
Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28576217.

8. Složení komise a podpisy přítomných členů:

Mgr. Dagmar Rysová

podpis

Ing. Lenka Šimečková

podpis

Ing. Jana Klímová

podpis

Ivana Rašková, DiS

podpis

Ing. Radomíra Michálková

podpis

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 1.8.2012 v 14:10 hodin.

