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Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 
 
 

1. Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky  

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Název projektu:    Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 201 289,25   Kč    

Lhůta pro podávání nabídek:             17. 7. 2014 do 07:00 hodin 

 
2. Identifika ční údaje o zadavateli 
 

Název/obchodní firma 
zadavatele 

Střední odborná škola elektrotechnická, centrum odborné přípravy 
Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (SOŠE, COP) 

Sídlo/místo podnikání Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

IČO 00513156 

Jméno a příjmení 
osoby oprávněné 
jednat jménem či za 
zadavatele 

Ing. Jan Staněk 
ředitel školy  
tel.: 387 924 201 

stanek@sosehl.cz 

 
 
 
 
Místo konání hodnotící komise:  Střední odborná škola elektrotechnická, centrum 

odborné p řípravy, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou  místnost č. 26 
Datum konání hodnotící komise: 17. 7.  2014  
Zahájení zasedání: 17.7.2014, 07:31 hodin     
Ukončení zasedání: 17.7.2014, 08:45 hodin 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 Stránka 2 z 10 

3. Seznam oslovených dodavatelů  

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

Jablotron Alarms a.s.  
 

Pod Skalkou 4567/33 
466 01 Jablonec nad Nisou 

28668715 

Eurosat CS, spol. s.r.o. 
 

J.Š. Baara 1755/46 
370 01 České Budějovice 

63472210 

EUROALARM, spol. s. r.o. Jírovcova 46 
370 01 České Budějovice 

46982361 

 
 
4. Uveřejnění výzvy 
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: 

 www.msmt.cz dne 1.7.2014 
 webových stánkách ZS kraje…………….dne ……… 
 dále byla zveřejněna na www.sosehl.cz dne. 1.7.2014 

 
 
 
5. Seznam předložených nabídek 
 
Nabídku doručili tito uchazeči: 
 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas 

podání nabídky 

1. JABLOTRON 
ALARMS a.s. 

28668715 Pod Skalkou 4567/33 
466 01 Jablonec nad Nisou  

11.7.2014 / 10:55 

 
 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas 

podání nabídky 

2. Eurosat CS, spol. s.r.o. 63472210 Jamborova 25, 615 00 Brno   16.7.2014 / 11:44 

 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas 

podání nabídky 

3. ATIS GROUP s.r.o. 64942643 Za strašnickou vozovnou 
2523/7, 100 00 Praha  

16.7.2014 / 11:03 
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6. Hodnotící komise: 
 
Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 
 
Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise Pracovní zařazení 

Ing. Jan Kašpar Zástupce ředitele pro praktické vyučování 

Mgr. Jan Kresa ICT technik 

Ing. Karel Budín Technik 

Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací 
obdržených nabídek a následně podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti. 

 
Průběh jednání hodnotící komise: 
 

7. Posouzení nabídek 
 
Posouzení nabídek z hlediska úplnosti  
 

Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v 
provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. 

Těmito údaji a doklady jsou: 

∙  Krycí list nabídky 

∙  Doklady prokazující kvalifikační předpoklady  

∙  Návrh smlouvy  

∙  Technická specifikace zakázky 

 
Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele) 
 
Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotlivých nabídek z hlediska splnění požadavků na 
předmět plnění dle výzvy. 

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

Číslo nabídky: 1. 

Obchodní firma nebo název: JABLOTRON ALARMS a.s. 

Sídlo: 
Pod Skalkou 4567/33 
466 01 Jablonec nad Nisou 
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Právní forma: Akciová společnost 

IČ: 28668715 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH /  bez DPH: 211 220,60 Kč / 174 562,60 Kč 

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 
zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Krycí list nabídky Ano /Ne  
Doklady prokazující kvalifikační předpoklady 
Ano /Ne  
Návrh smlouvy Ano /Ne  
Technická specifikace zakázky Ano /Ne 

 
 

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět 
plnění stanovený zadavatelem v zadávacích 
podmínkách: 

Ano /Ne   Uchazeč nesplnil požadavek 
zadavatele: 
- vyplnit Přílohu č.1 Krycí list nabídky, kde 
není uvedena cena celkem bez DPH, 
samostatně DPH, cena celkem včetně DPH a 
datum. 
- Smlouva kupní není uvedeno datum 
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení není 
uvedeno datum 
- Příloha č.4 Technická specifikace není 
vyplněna cenová nabídka na položku 
Deska na panely PZTS 
 

Závěr:  Nabídka : 
 je úplná 
 není úplná  

Nabídka : 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje požadavky zadavatele 

 
 
 

Číslo nabídky: 2. 

Obchodní firma nebo název: Eurosat CS, spol. s.r.o. 

Sídlo: Jamborova 25, 615 00 Brno   

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 63472210 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH /  bez DPH: 235 889,50 Kč / 194 950,- Kč 
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Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 
zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Krycí list nabídky Ano /Ne  
Doklady prokazující kvalifikační předpoklady 
Ano /Ne  
Návrh smlouvy Ano /Ne  
Technická specifikace zakázky Ano /Ne 

 
 

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět 
plnění stanovený zadavatelem v zadávacích 
podmínkách: 

Ano /Ne    
 

Závěr:  Nabídka : 
 je úplná 
 není úplná  

Nabídka : 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje požadavky zadavatele 

 
 

Číslo nabídky: 3. 

Obchodní firma nebo název: ATIS GROUP s.r.o. 

Sídlo: Za strašnickou vozovnou 2523/7, 100 00 
Praha 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 64942643 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: Ano /Ne  

Nabídková cena s DPH /  bez DPH: 185 963,69 Kč / 153 689,- Kč 

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 
zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Krycí list nabídky Ano /Ne  
Doklady prokazující kvalifikační předpoklady 
Ano /Ne  
Návrh smlouvy Ano /Ne  
Technická specifikace zakázky Ano /Ne 

 
 

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět 
plnění stanovený zadavatelem v zadávacích 
podmínkách: 

Ano /Ne    
 

Závěr:  Nabídka : 
 je úplná 
 není úplná  

Nabídka : 
 splňuje požadavky zadavatele 
 nesplňuje 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 

Nejsou 

 
 
 
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 

1. 
JABLOTRON ALARMS a.s. 

Pod Skalkou 4567/33 
466 01 Jablonec nad Nisou 

28668715 

Uchazeč nesplnil požadavek zadavatele: 
- vyplnit Přílohu č.1 Krycí list nabídky, kde 
není uvedena cena celkem bez DPH, 
samostatně DPH, cena celkem včetně DPH a 
datum. 
- Smlouva kupní není uvedeno datum 
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení není 
uvedeno datum 

- Příloha č.4 Technická specifikace není 
vyplněna cenová nabídka na položku 

Deska na panely PZTS 

 
 
9. Hodnocení nabídek 

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. 

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: 

• nabídková cena s DPH s váhou …100……  % (povinné kritérium) 
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Souhrn hodnocení : 

Číslo 
nabídky 

Nabídková 
cena  

100 % 

Celkem 
bodů 

2. 100 100 

3. 100 100 

 
 

Pořadí Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma, sídlo Nabídková cena 

s DPH  

1. 2 Eurosat CS, spol. s.r.o. 235 889,50 Kč 

2. 3 ATIS GROUP s.r.o. 185 963,69 Kč 

 
 
10. Výsledek hodnocení  
 

Pořadí Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma, sídlo IČ  

1. 3 ATIS GROUP s.r.o. 64942643 

2. 2 Eurosat CS, spol. s.r.o. 63472210 

 
 
Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise: 
 
Firma splnila požadované parametry a dodala všechny doklady, její cena je z doručených 
nabídek nejnižší. 
. 
 
 
11. Přílohy 
 
Jmenování členů hodnotící komise 
Prezenční listina 
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 
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12. Další informace 
 
Nejsou 
 
 
 
 
13. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení 
nabídek na zakázku Dodávka výukových modulů 
 

Jméno a příjmení člena hodnotící 
komise 

Podpis 

Ing. Jan Kašpar  

Mgr. Jan Krejsa  

Ing. Karel Budín  

 
 
Zapsal: Ing. Karel Budín 
 
 
V     Hluboké nad Vltavou      dne  17.7.2014 
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Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne 21.7.2014 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele ve věci výběru 
nejvhodnější nabídky 

Ing. Jan Staněk 

Ředitel školy 

Vyjádření zadavatele  Souhlasím s výsledkem hodnocení 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  
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PŘÍLOHA KE ZPRÁV Ě 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 

     

     

     

     

 


