
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 

1. Veřejné zakázky 

Název zakázky:    4_VPP-principy automatizace 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/44.0008 

Název projektu:  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji 

Předpokládaná cena bez DPH: 323 967 Kč (bez DPH) 

Lhůta pro podávání nabídek:  od 9. 7. 2014 do 21. 7. 2014 do 10:00 hodin 

2. Identifikační údaje zadavatele 

Název/obchodní firma 

zadavatele 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace 

Sídlo/místo podnikání 
28. října 1598, 73801 Frýdek-Místek 

IČ 
00601381 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel 

Místo konání hodnotící komise:  sídlo zadavatele 

Datum konání hodnotící komise: 21. 7. 2014 od 10:30 

Složení hodnotící komise:  Ing. Roman Wyka 

     Ing. Marta Murínová 

     Mgr. Martin Tobiáš 



Zahájení zasedání:   1) 21. 7. 2014 od 10:30 

     otevírání obálek 

     2) od 21. 7. 2014 

     posouzení souladu se zadávací dokumentací 

posouzení základních, profesních a kvalifikačních 

předpokladů 

Ukončení zasedání:   28. 7. 2014  

3. Průběh jednání hodnotící komise 
(zadavatel popíše průběh jednání hodnotitelské komise) 

Dne 21. 7. 2014 proběhlo od 10:30 otevírání obálek. Hodnotící komise kontrolovala úplnost 

došlých nabídek v těchto bodech: 

 požadovaný jazyk zpracování nabídky – česká jazyk 

 podpis dokumentů nabídky (smlouva) – požadován podpis oprávněné osoby resp. osoby 

zplnomocněné 

 nabídková cena bez DPH, která je jediným kritériem výběru 

Jedna ze 4 došlých nabídek nesplnila tyto požadavky a byla pro další průběh hodnocení 

vyřazena. 3 nabídky postoupily do dalšího kola hodnocení. 

Následně od 21. 7. 2014 komise hodnotila všechny došlé nabídky v těchto bodech: 

 dodržení technických specifikací 

 posouzení základních, profesních a kvalifikačních předpokladů 

Na základě posouzení ve výše uvedených bodech a s ohledem na jediné kritérium, kterým byla 

nabídková cena, byl hodnotící komisí vybrán dodavatel. 

4. Seznam oslovených dodavatel 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

miracIIS, SE 
Francouzská 6167, 708 00 
Ostrava 

27938701 

KCT Data, s.r.o. 
28. října 150, 702 00 Ostrava 25730878 

Consulting 4U, s.r.o. 
Wellnerova 134/7, 779 00 
Olomouc 

25851471 

PREGIS, a.s. 
Smetanova 45, 466 21 
Jablonec nad Nisou 

44569777 



5. Seznam předložených nabídek 

Nabídku doručili tito uchazeči: 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní firma Sídlo uchazeče  IČ 
Datum, čas 

podání nabídky 

1. 
miracIIS, SE 

Francouzská 6167, 708 00 
Ostrava 

27938701 11. 7. 2014, 

11.50 

2. 
KCT Data, s.r.o. 

28. října 150, 702 00 Ostrava 25730878 17. 7. 2014, 

11.50 

3. 
Consulting 4U, s.r.o. 

Wellnerova 134/7, 779 00 
Olomouc 

25851471 18. 7. 2014, 

11.50 

4. 
PREGIS, a.s. 

Smetanova 45, 466 21 
Jablonec nad Nisou 

44569777 21. 7. 2014, 

9.55 

6. Hodnocení nabídek – hodnotící komise 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 
 
Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise 
Pracovní zařazení 

Ing. Roman Wyka správce ICT 

Ing. Marta Murínová Předseda PK ICT 

Mgr. Martin Tobiáš ředitel 

 
Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti.  

7. Posouzení úplnosti nabídky 

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: 

∙  Požadované plnění 

∙  Nabídková cena 

∙  Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace  

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



Obchodní firma nebo název: 
miracIIS, SE 

Sídlo: Francouzská 6167, 708 00 Ostrava 

Právní forma: 
Evropská akciová společnost 

IČ: 
27938701 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle 

zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou 

za uchazeče jednat jménem či za uchazeče (lze ověřit 

v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka 

neobsahuje:………….. 

Nabídková cena bez DPH 
285 910,- Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

 



 

Obchodní firma nebo název: 
KCT Data, s.r.o. 

Sídlo: 28. října 150, 702 00 Ostrava 

Právní forma: 
s.r.o. 

IČ: 
25730878 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle 

zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou 

za uchazeče jednat jménem či za uchazeče (lze ověřit 

v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka 

neobsahuje:………….. 

Nabídková cena bez DPH 
318 000,- Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

 

Obchodní firma nebo název: 
PREGIS, a.s. 

Sídlo: 
Smetanova 45, 466 21 Jablonec 

nad Nisou 

Právní forma: 
a.s. 

IČ: 
44569777 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  



Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle 

zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou 

za uchazeče jednat jménem či za uchazeče (lze ověřit 

v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka neobsahuje: 

návrh smlouvy není podepsán 

Nabídková cena bez DPH 
1 023 000,- Kč 

Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

  

Obchodní firma nebo název: 
Consulting 4U, s.r.o. 

 

Sídlo: 
Wellnerova 134/7, 779 00 

Olomouc 

Právní forma: 
s.r.o 

IČ: 
25851471 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: 
Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle 

zadávacích podmínek jsou podepsány osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat jménem či za uchazeče 

(lze ověřit v obchodním rejstříku): 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  

Ne  (Nabídka 

neobsahuje:………….. 

Nabídková cena bez DPH 
270 000,- Kč 



Závěr: 
Nabídka: 

 splňuje 

 nesplňuje požadavky  

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 uchazeče  IČ 

Datum, čas 

podání nabídky 

1. 
PREGIS, a.s. 

Smetanova 45, 466 21 
Jablonec nad Nisou 

44569777 21. 7. 2014, 

9.55 

2. - - - - 

3. - - - - 

 



9. Hodnocení nabídek 

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

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: 

 nabídková cena s váhou 100 % 

10. Výsledek hodnocení  

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 1 

Číslo 

nabídky 
Název/Obchodní firma 

Nabídková cena 

100% 
Pořadí 

1 miracIIS, SE 285 910,- 2 

2 KCT Data, s.r.o. 318 000,- 3 

3 Consulting 4U, s.r.o. 270 000,- 1 

Tabulku upravte dle použitých hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. 

11. Přílohy 

Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise 

Prezenční listina 

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 

12. Další informace 
Uveďte prosím případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele. 

…………………. 



13. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 

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

nabídek na zakázku 4_Dodávka IT techniky. 

Jméno a příjmení člena hodnotící 
komise 

Podpis 

Ing. Roman Wyka  

Ing. Marta Murínová 

 

Mgr. Martin Tobiáš 

 

Zapsal: Ing. Roman Wyka 

Ve Frýdku-Místku dne 28. 7 2014 



14. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 

Zpráva byla předána zadavateli dne 28. 7. 2014 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Mgr. Martin Tobiáš 

Podpis oprávněné osoby zadavatele (zadavatel tento bod 

podepíše, pokud souhlasí se závěry hodnotící komise) 

 

Razítko zadavatele 

 

Zdůvodnění postupu zadavatele v případě, že neakceptoval 

závěry hodnotící komise (pověřené osoby) 

- 

 



Protokol o posouzení a hodnocení nabídek uzavřen a VŘ ukončeno podpisem Kupní smlouvy 

s vybraným dodavatelem 

 

Dne 6. 8. 2014 

 

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel 

 

 

 



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 

- - - - - 

- - - - - 

 

 


