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Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 
  

 

1. Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky:  Zajištění zahraničních jazykových pobytů pro učitele, pro žáky 

  s pedagogickým doprovodem a shadowing pro učitele 

 

  

Předpokládaná hodnota bez DPH/s DPH: 597 074,--/722 500,-- Kč 

Lhůta pro podávání nabídek: 17.7.2015 do 12,00 h 

 

2. Identifikační údaje o zadavateli 

 

Název/obchodní firma 

zadavatele 

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, 

Komenského 1670 

Sídlo/místo podnikání 
Tábor, Komenského 1670, 390 02 

IČO 
60061863 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem či 

za zadavatele 

Ing. Marcel Gause, ředitel školy 

 

 

 

Místo konání hodnotící komise: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, 

Komenského 1670, 390 02, ředitelna školy  

Datum konání hodnotící komise: 17.7.2015 

Zahájení zasedání:   12,30 h  

Ukončení zasedání:   13,30 hodin  

 

 

3. Seznam oslovených dodavatelů  

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

 Coolstudy  Sokolovská 507, 264 01 

Sedlčany 

  

 WECO Travel, s.r.o.  Thámova 289/13, 186 00 Praha 

8 

  00551163 

CK Royal Ul. 28. Října 24, 261 01 

Příbram 
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4. Uveřejnění výzvy1 

Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: 

   www.sps-tabor.cz 

        www.msmt.cz 

        eGordion 

 

5. Seznam předložených nabídek 

 

Nabídku doručili tito uchazeči   

Číslo 

nabídky 
Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 

podání nabídky 

1.   Nina Maršíková  76643077  Kozičín 5, 261 01 Příbram 16.7..2015, 13,30  

2.         

3.     

 

 

6. Hodnotící komise: 

 

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 

 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise 

Pracovní zařazení 

Ing. Marcel Gause Ředitel školy 

Mgr. Libuše Trávníčková Zástupce ředitele 

Ing. Pavel Štamberk Vedoucí praktického vyučování 

Ing. Olga Bastlová Zastupitel Jihočeského kraje 

 

 

Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací 

obdržených nabídek a následně podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti. Byla doručena 

pouze jedna nabídka. 

 

 

Průběh jednání hodnotící komise: 
 

                                                      
1 Pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových stránkách 

kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele atd. 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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7. Posouzení nabídek 

 

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti  

 

Nejprve byla posouzena úplnost doručené nabídky. Posouzení úplnosti nabídky spočívalo v 

provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. 

 

Těmito údaji a doklady jsou: 

∙  Požadované plnění 

∙  Nabídková cena 

∙  Doklady prokazující kvalifikační předpoklady   

  

Posouzení nabídky z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele) 

 

Proběhlo posouzení přijatelnosti   nabídky z hlediska splnění požadavků na předmět plnění 

dle výzvy. 

 

 

Po posouzení nabídky z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že: 

Číslo nabídky: 
 1 

Obchodní firma nebo název: 
 Nina Maršíková 

Sídlo: 
 Kozičín 5, 261 01 Příbram 

Právní forma: 
 Fyzická osoba 

IČ: 
 76643077 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: 
 ano 

Nabídková cena s DPH /  bez DPH: 
 707 390,-- Kč s DPH 

Další posuzované požadavky  
 - 

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

ano 

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět 

plnění stanovený zadavatelem v zadávacích 

podmínkách: 

 ano 

……. 
 

Závěr: 
Nabídka : 

 je úplná 

  
Nabídka : 

 splňuje požadavky zadavatele 
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Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené 

nabídky 

  

 

 

Číslo 

nabídky 

Název/obchodn

í firma, IČ, 

sídlo 

Požadavek 

na doplnění/o

bjasnění 

nabídky  

Termín 

pro 

doplnění/

objasnění 

nabídky 

Datum, 

čas 

obdržené

ho 

doplnění 

 

Vyhodnocení, zda bylo 

provedeno doplnění, které 

vedlo k odstranění 

identifikovaných nedostatků 

      

      

      

 

 

 

8. Seznam vyloučených nabídek  

Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky 

stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení. 

  

Číslo 

nabídky 

Název/Obchodní firma, 

sídlo 
IČ  důvod vyloučení 

    

    

    

 

 

 

9. Hodnocení nabídek 

Poté bylo provedeno hodnocení nabídky. Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel nabídku 

pouze od jednoho uchazeče a tato nabídka splňuje požadavky na předmět plnění zakázky, 

byla tato nabídka vybrána k uzavření smlouvy. 

Nabídka byla hodnocena dle následujících hodnotících kriterií: 

- Nabídková cena bez/s DPH s váhou 100 % (jediné kriterium) 
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Výsledek 
hodnocení 

(přidejte řádky 
dle počtu 

hodnocených 
nabídek) 

Číslo 

nabídky 
Název/Obchodní firma, sídlo IČ  

1. 1   Nina Maršíková, Kozičín 5, 

261 010 Příbram 

 76643077 

 

 

Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise: 

 

Vítězná zakázka byla hodnocena dle jediného kritéria - ceny 

 

 

10. Přílohy 

 

Jmenování členů hodnotící komise 

Prezenční listina 

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 

  

 

11. Další informace 

Otevírání obálek se nezúčastnil žádný dodavatel. 

 

 

12. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 

 

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení 

nabídek na zakázku: Zajištění zahraničních jazykových pobytů pro učitele, pro žáky 

  s pedagogickým doprovodem a shadowing pro učitele 

 

 

Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise 
Podpis 

Ing. Marcel Gause  

Mgr. Libuše Trávníčková  

Ing. Pavel Štamberk  

Ing. Olga Bastlová  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Libuše Trávníčková 
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V Táboře dne:  17.7.2015 

 

 

 

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 

 

Zpráva byla předána zadavateli dne 17.7.2015 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

ve věci výběru nejvhodnější nabídky 

Ing. Marcel Gause, ředitel školy 

Vyjádření zadavatele  Souhlasím s výsledkem výběrového řízení. 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 

 

 

 

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK   
 

Informace o nahlížení do zprávy 

 

Jméno a příjmení 

osoby, která 

nahlédla do zprávy 

Obchodní firma/název/jméno, 

příjmení organizace, vůči níž je 

osoba, která nahlédla do zprávy 

v pracovněprávním či 

obdobném vztahu 

RČ/číslo 

občanského 

průkazu osoby, 

která nahlédla 

do zprávy 

Datum 

nahlédnutí 

do zprávy 

Podpis 

osoby, která 

nahlédla do 

zprávy 
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