IN VESTIC E D O R O ZV O JE V ZD ĚLÁV ÁN Í

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
1.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.2148

Název projektu:

Vzdělávání bez hranic

Předpokládaná hodnota bez DPH:

234.792,- Kč

Lhůta pro podávání nabídek:

22. 7. 2015 - 3. 8. 2015 do 10:00 hodin

2.

Identifikační údaje o zadavateli

Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání
IČO
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či
za zadavatele

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
71008098
Mgr. Pavel Dvořák, ředitel školy

Místo konání hodnotící komise:
Datum konání hodnotící komise:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:
3.

Sborovna Základní školy Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
3 .8 .2 0 1 5
10:30 h
11:05 h

Seznam oslovených dodavatelů

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
František PRÁŠEK, cestovní kancelář
Cestovní kancelář Školní zájezdy, s.r.o.
INTAC - STUDIUM V ZAHRANIČÍ, s.r.o.
Lingua, spol. s.r.o.
STUDENT AGENCY

Prokopova 23, 301 00 Plzeň
Ohnišov 104,517 84
Srbská 53a, 612 00 Brno
Kotlářská 914/21, 602 00 Bmo
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Štefánikova 2464, 760 01 Zlín

26355353
44412185
25336584
26907178
25309455
25317075
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4.
Uveřejnění výzvy1
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
1X1 www.msmt.cz dne 21. 7. 2015
^ webových stránkách ZS kraje..................... d n e ............
1X1 webových stránkách školy: www.zsdrevnicka.cz dne 21. 7. 2015

5.

Seznam předložených nabídek

Nabídku doručili tito uchazeči:
Číslo
nabíd
ky
1.

6.

Název/Obchodní firma

STUDENT AGENCY
k.s.

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání nabídky

25317075

Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody
86/17, 602 00 Brno

31. 7. 2015,
09:42 hodin

Hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise
Mgr. Pavel Dvořák
Bc. Renáta Sedlářová
Josef Kolomazník

Pracovní zařazení
ředitel školy
administrativní a spisový pracovník
školník

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

1Pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových stránkách
kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na1webových stránkách zadavatele atd.
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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:
1X1 Požadované plnění
LT1 Nabídková cena
[X] Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
[x] Návrh smlouvy
DZ1 Další povinné údaje ěi doklady, které stanovuje zadávací dokumentace
(kontaktní osoba uchazeče, písemná forma nabídky, CD)
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:
Č íslo nabídky:
O bchod ní firm a nebo název:

1.

STUDENT AGENCY k.s.

Sídlo:

D ů m p á n ů z L ip é, n á m ě stí S v o b o d y 86 /1 7 ,
602 00 B m o

Právní forma:

k.s.
25317075

IČ :

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano ^ / N e O

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Další posuzované požadavky:
- krycí list nabídky
- návrh smlouvy
- čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách:
Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět
plnění stanovený zadavatelem v zadávacích
podmínkách:

223.650,- K č / 223.650,- Kč

Závěr:

Ano [>3/Ne | |
Ano ^ / N e El
Ano k^/Ne |_J
Ano ^
Ne 1 1 (Nabídka neobsahuje:..................... )
Ano ^
Ne □ (Nabídka nesplňuje:................ ).
Nabídka:
LT1 je úplná
E] není úplná
Nabídka:
[X] splňuje požadavky zadavatele
Zl nesplňuje požadavky zadavatele
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Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění neúplné nabídky / k objasnění předložené
nabídky

Číslo
nabídky

8.

N ázev/obchodní
firm a, IČ , sídlo

P ožadavek
na doplnění/
objasnění
nabídky

T erm ín
pro
doplnění/
objasnění
nab ídky

D atum , čas
obdrženého
doplnění

V yhodnocení, zda
bylo provedeno
doplnění, které
vedlo k odstranění
identifikovaných
nedostatků

Seznam vyloučených nabídek

Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.

9.

Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Zadavatel pro zadání veřejné zakázky zvolil základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové
ceny.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny bez
DPH (pořadí je uvedeno dle pořadového čísla nabídky):
223.650,- Kč
V kritériu nejnižší nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který
zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku od společnosti
STUDENT AGENCY k.s., Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, která
jako jediná předložila svou nabídku ve výběrovém řízení a tudíž obsahuje nejnižší
nabídkovou cenu.
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10.

Výsledek hodnocení

P o řad í

Č íslo n a b íd k y

1.

1.

IČ

N ázev/O b ch od n í firm a, sídlo

STUDEN AGENCY k.s.
Dům pánů z Lipé, náměstí
Svobody 8/17, 602 00 Brno

P očet bodů

25317075

Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Společnost STUDENT
AGENCY k.s. jako jediná zaslala nabídku ve výběrovém řízení.

11.

Přílohy

Jmenování hodnotící komise
Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti hodnotící komise
Prezenční listina hodnotící komise

12.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení
nabídek na zakázku „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“.
Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Podpis
///

t

Mgr. Pavel Dvořák
Bc. Renáta Sedlářová
Josef Kolomazník

f/á / u y ^ ^
7^

Zapsala: Bc. Renáta Sedlářová

Ve Zlíně dne 3. 8.2015
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JM EN O V Á N Í H O D N O TÍC Í KOM ISE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:

1.4.

Veřejná zakázka podle předmětu:

„Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky“
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
71008098
Veřejná zakázka na služby

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky jmenuje pro provedení procesních úkonů
ve výběrovém řízení hodnotící komisi ve složení:
Člen hodnotící komise

Náhradník člena hodnotící komise

Mgr. Pavel Dvořák

Mgr. Danuše Vršková

Bc. Renáta Sedlářová
Josef Kolomazník

Zadavatel jmenované komisi ukládá provést otevření obálek s nabídkami a kontrolu
úplnosti nabídek.
Jmenované komisi zadavatel dále ukládá provést posouzení kvalifikace uchazečů
a následně provést posouzení a hodnocení nabídek. Z posouzení a hodnocení nabídek pořídí
komise Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, kterou včetně nabídek předá zadavateli.
V zájmu objektivního postupu musí být při výše uvedených úkonech komise přítomny
nejméně 3 členi.
Ve Zlíně dne 29. 7. 2015
Základní škola Zlín, Dřevnická 179
příspěvková organizace
sídlo: Dřevnická 1790, Zlín 760 01
IČO: 71008098 DIČ: CZ71008098
e-mail: zsdrevnicka@zsdrevnieka,ež

............. S-577-2H3e04...............

Jméno a příjmení
Mgr. Pavel Dvořák, ředitel školy
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Název zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

„Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky“
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
71008098

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já, níže podepsaný Mgr. Pavel Dvořák narozen 24. 11. 1959 tímto prohlašuji, že
— jsem se nepodílel na zpracování nabídky uchazeče,
— s žádným z uchazečů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
— nemám z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky.

Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se jako člen
hodnotící komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

Ve Zlíně dne 3. 8. 2015

podpis

^ r

evropský H
sociální
fond v ČR

M IN IS T E R S T V O Š K O L S T V Í

EVROPSKÁ UNIE

m lá d e že a tělo výc h o vy

7*1

ť _!

OP Vzdélávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

„Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky“
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
71008098

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já, níže podepsaná Bc. Renáta Sedlářová narozen 1. 7. 1982 tímto prohlašuji, že
— jsem se nepodílela na zpracování nabídky uchazeče,
— s žádným z uchazečů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
— nemám z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky.

Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se jako člen
hodnotící komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

Ve Zlíně dne 3. 8.2015

podpis
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Název zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

„Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky“
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
71008098

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já, níže podepsaný Jo sef Kolomazník narozen 15. 12. 1952 tímto prohlašuji, že
— jsem se nepodílel na zpracování nabídky uchazeče,
— s žádným z uchazečů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
— nemám z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky.

Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se jako člen
hodnotící komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

Ve Zlíně dne 3. 8.2015

v
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PR EZEN Č N Í LISTIN A H O D N O TÍC Í K OM ISE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:

Jméno a příjmení člena hodnotící komise

Mgr. Pavel Dvořák

„Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky“
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
71008098
Veřejná zakázka na služby

Podpis člena hodnotící komise
/\ /

(jlílhM

Bc. Renáta Sedlářová

Josef Kolomazník
Mgr. Danuše Vršková
(náhradník člena hodnotící komise)

Ve Zlíně dne 3. 8. 2015

/i

