Protokol o vyhodnocení nabídek
sepsaný dne 21. 8. 2012
Veřejná zakázka:

Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby

Způsob zadání zakázky:

elektronické zadání zakázky přes el. tržiště GeM

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

7.8.2012

Lhůta pro podání nabídek:

20.8.2012

Složení komise:
předseda: Ing. Lenka Šimečková
1. člen Ing. Radek Harabiš
2. člen Ludvík Michalec
1. Seznam oslovených dodavatelů:
Výzva k předložení nabídek byla učiněna prostřednictvím elektronického tržiště GEM, jako otevřena
pro všechny uchazeče. V rámci tržiště GEM byli jmenovitě osloveni dodavatelé:
1. Z + M servis, spol. s r.o. , IČ 41032004
2. AutoCont CZ a.s. , IČ 47676795
3. BOXED, s.r.o. , IČ 27243842
4. Michaela Kurcová, IČ 68342071
5. CS Data s.r.o. , IČ 61973629
Výzva k podání nabídky s odkazem na elektronické tržiště GEM byla současně zveřejněna na
internetových stránkách Města Kopřivnice a na internetových stránkách Regionální Rady v sekci
veřejné zakázky.
2. Hodnocení nabídek:
V rámci zadávacího řízení bylo přípustné předložení nabídek pouze prostřednictvím elektronického
tržiště GEM. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem čtyři nabídky. Protokol o
vyhodnocení generovaný elektronickým tržištěm GEM je přílohou č. 1 tohoto Protokolu o
vyhodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Za vítěznou nabídku byla označena
nabídka společnosti ZM servis, spol. s r.o.
Kontrolou nabídek bylo zjištěno, že cena vítězné nabídky společnosti ZM servis, spol. s.r.o. uvedena
v porovnávací matici systému GEM a v kupní smlouvě, která byla přílohou nabídky se liší. Cena vč.
DPH dle porovnávací matice činila 1,- Kč. Cena vč. DPH dle kupní smlouvy činila 298 449,60 Kč.
Hodnotící komise se dohodla, že pro tento formální nedostatek nebude uchazeče vylučovat a údaje ve
srovnávací matici opravila dle kupní smlouvy – příloha č. 2 tohoto Protokolu o vyhodnocení nabídek.
Pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nabídková cena zůstalo i po této úpravě stejné.
Komise provedla kontrolu nabídek z pohledu splnění specifikace předmětu zakázky a konstatovala, že
předložené nabídky jsou v souladu se specifikací předmětu zakázky uvedenou v příloze č. 2 Oznámení
o zahájení zadávacího řízení.
3. Komise se dohodla, že nebude vylučovat žádnou z podaných nabídek.
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4. Na základě stanoveného hodnotícího kriteria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH,
doporučuje komise zadavateli vybrat nabídku uchazeče:
Z+M servis, spol. s r.o. , IČ 41032004, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
s nabídkovou cenou bez DPH: 248 708,- Kč, tj. 298 449,60 Kč vč. DPH
5. Komise ukončila jednání a podepsala tento zápis v Kopřivnici dne 21.8.2012 ve 12:00 hodin.
6. Přílohy protokolu:
Příloha č. 1 – Protokol o vyhodnocení generovaný elektronickým tržištěm GEM
Příloha č. 2 – Upravený protokol o vyhodnocení
7. Prohlášení členů komise:
Každý z výše uvedených členů komise sám za sebe čestně prohlašuje, že ve vztahu k veřejné zakázce
a k uchazečům uvedeným v příloze č. 1 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 vznikneli 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.

Podpisy členů komise:
Ing. Lenka Šimečková

…………………………

Ing. Radek Harabiš

…………………………

Ludvík Michalec

…………………………
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