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Výsledek výběrového řízení
čísloveřei

n

é zakázlst

CI42466

z

Název Drogřamu:

Operační pro gram Y zdé|áv ání pro konkurences chopnos t

Recistračníčíslonroiektu:

CZ.|.07 l I.3.00/5 1 .0039

Název nroiektu:

Sdílím, sdílíš,sdílíme- aneb využitíICT pro efektivnější \"ýuku
Dodávka tabletů a software pro Zák|adní školu Bruntál, Skolní

Název veřej né zakázlry

z

2

-

2.

kolo

Datum vyhlášeníÝrvy

13. 11.2014

Název/obchodní íirma,

Zák|adni škola Bruntál, Skolní 2, Skolní 72312,7920l Bruntál,
IČ: 00852783

k oředkládání nabídek:

sídlo a

Ič zadavatele:

Název/obchodní íirma AYZU
wbraného dodavatele:

s.r,o.

sídlo dodavatele:

nám. T.G.Masaryka 2523, Zlin

IC dodavatele:

26295938

Dalšíuchlzeči, kteří
předlofili nabídky, dle
dosaženého umístěnít

Název/obchodní íirma, sídlo a

lČaatšicn uchazečů:2

Kontaktní osoba příjemce pro případ potřeby doplnění formuláře před jeho uveřejněním na
www.ntsntt.czl www ZS.
Jméno:

Příimení:
E-mail
Telefon:

Karel
Holba
adminftD,zsoetrin.cz

777 797 360

,'a

l Doplňte řádky dle počtu podaných nabídek.
V případě zrušeného výběrového řízeníse tabulka nevyp|ňuje.
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Zápis o po§ouzení a hodnocení nabídek

1.

Veřejná zakázka

Čísloveřejné zakázky:

Cl42466

Název veřejné zakáaky:

Dodávka tabletů a software pro Základní školu
Bruntál, Štotni2 - 2. kolo
CZ.|.07 l1.3.00/51.0039

Registračníčísloprojektu

:

Název projektu:

Sdílím,sdílíš,sdilíme - aneb lyužitíICT pro
efektivnějšívýuku

Předpokládaná hodnota bez DPH:

264 440 Kč

Lhůta pro podávání nabídek:

3.12.2014, 14:00 hodin

2.

tdentifikačníúdaje o zadavateli

Název/obchodní
firma zadavatele

Zák|adru škola Bruntát. ŠtotniZ

sídlo/místo
podnilrání

Skolní'l 23 12,'7

Ičo

00852783

Jméno a příjmení
osoby oprávněné
jednat jménem či

920

l Bruntál

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

zazadlvatele

Místo konání hodnotícíkomise:
Datum konání hodnotícíkomise:
Zahájení zasedáni:
ukončenízasedání:

Základní škola Bruntál, Skolní 2, Skolní 72312,7920l
Bruntál, místnost č. 400
3. 12.2014
14:15 hodin
17:00 hodin
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seznam oslo

3.

dodavatel

Název/obchodní firma

§ídlo

Ič

AYZU

nám. T.G.Masaryka 2523, Z|ín

26295938

Ing. Petr Obrusník

Náměstí Miru l3, Bruntál

I0594027

24U s.r.o.

Skochovická 88. Zvole u Prahy

26|52584

Sokolská řída 1615/50, Ostrava
- Moravská Ostrava

02976439

s.r.o.

TILARO system

s.r.o.

4.

Uveřejnění výzvyl
Yýzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
X www.msmt.cz dne 13. l1.2014

dále byla

N

http

:

l

l

zveřejněna na

zsp etr in. cz l index,php/verej

ne

-zakazky

-

op

weboých

vk dne

1

3

.l

1

. 20

stránkách
1

zadavate|e

4

5.

Seznam předložených nabídek
Nabídku doručili tito uchazeči.,
Císlo
nabídky

l

Název/Obchodní firma

AYZU

s.r.o,

IC
26295938

Hodnotícíkomise:
6.
Prosouzeníahod
a noonocen í nabídek provedla hodnot
no

sídlo uchazeče
nám. T.G.Masaryka2523,

Zlín

Datum, čas
podání nabídky
2. 12.2014,
l4:05 hodin

komisee ve složenl

Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

pracovní zařazení

lng. Karel Holba

koordinátor ICT školy

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

ředitelka školy

Mgr. Olga Tonnerová

zástupkyně ředitelky školy

I
Pokud byla výzva uveřejněna na tt,l\,\^,.lilslllt.cz (v případě individuální projektu) nebo na webov^ých stránkách
kraje (v případě grantových projektu), příp. jiným způsobem např. na weborrych stránkách zadavatele atd.
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Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členovékomise seznámení
obdržených nabídek a následně podepsali čestnéprohlášení o nepodjatosti.

s

identifikací

Průběh jednání hodnotícíkomise:

7.

Posouzení nabídek

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalov
provedení kontroly údajůa dokladů, které byly povinnou součástínabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:

,
,
,
,
,

doklady prokazujícízákladní kvalifikačnípředpoklady,
doklady prokazující profesní kvalifikačnípředpoklady,
doklady prokazující ekonomickou a finančnízpůsobilost,
doklady prokazljícítechnickou způsobilost,

písemná forma nabídky v českémjazyce

ve vazbé zamenljicí neoprávněné

manipulaci ve 2 vyhotoveních (originál, kopie),

,
,
,

k ycí list nabídky,

,
,

technická specifikace předmětu plnění a položkorný rozpočet,

kopie nabídky včetně všech příloh v elektronické formě na CD nosiči,

nabídková konečná cena předmětu plnění uvedená v členění:bez DPH, sazba
DPH, částka DPH a celková cena s DPH,
podepsaný náwh kupní smlouvy včetně příloh.

Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavkůzadavatele)
Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotliv,ých nabídek z hlediska splnění požadavku na
předmět plnění dle ýzvy.

Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotícíkomise konstafuje, že:
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l

císlo nabídkv:

AYZU

obchodní firma nebo název:

s.r.o.

nám, T.G,Masaryka 2523, Zlin

Sídlo:
právní forma:

společnost s ručenímomezeným

Ič

26295938

Nabídka j e zpracována v požadovaném jazyce:

Ano XA.{e
309 360,-

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Nabídka obsahuje dalšípožadované:

, doklady prokantjici záMadni kvalifikačnípředpoklady,
, doklady prokazujícíprofesní kvalifikační předpoklady,
, doklady prokazujicí ekonomickou a finanční

Ano
Ne

!

!

|J

Kč s DPH l255 660,- Kč bez DPH

(Nabídka neobsahuje:..

7působilost,

, doklady prokaaljici technickou
7působilost,
, písemná forma nabídky v českémjazyce ve vazbě
zamenýící neoprávněné manipulaci ve 2 vyhotoveních

(originál, kopie),

, kopie nabídky včebrě všech příloh v elektronické
formě na CD nosiči,

, k y"í listnabídky,
, nabídková konečná cena

předmětu plnění uvederrá
v členění:bez DPH, sazba DPH, částka DPH a celková

cena s DPH,
, tecbnická specifikace předmětu plnění a položkoqý

rozpočet,

, podepsaný náwh kupní smlouvy včetně příloh.

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

Závér:

Ano

|2Š|

N"!(Nabí<tkaneobsahuje:. . . .)
Ano

X

NeE(Nabídkanesplňuje:.

. .

..)

Nabídka :
f je,iptne
l-l není úplná
Nabídka :
f sp|ňuje požadavky zadavatele
1-1 nesnlňuie nožadavkv zadavatele
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Seznam uchazečůvyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky

Název/obchodn

číslo

nabídky

í íirma, IČ,

sídlo

požadavek
na doplnění/o
bjasnění
nabídlcy

Termín
pro
doplnění/
objasnění
nabídky

Datum,
čas
obdržené
ho

doplnění

Vyhodnocení, zda bylo
provedeno doplněni které
vedlo k odstranění
identifi kovaných ne dostatků

8. Seznam vyloučených nabídek
Na základě posouzení nabídek hodnotícíkomisí nížeuvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účastive výběrovémřizerll.
,)
donlňte
dle
čísto
nabídky

9.

Název/Obchodní firma,
sídlo

tč

důvod vyloučení

Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadov,ých čísel.

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:

.

nabídková cena bez DPH s váhou I00 % (povinné kritérium)

Popis způsobu hodnocení nabídek včetně bodového ohodnocení a zdůvodněnípřidělení bodů:

.
.

Nabídky budou hodnotícíkomisí seřazeny dle l]še nabídkové ceny bez DpH o nejnžšípo
nejvyššírrabídkovou cenu bez DPH. Vítěznou se stane nabídka s nejnřšínabídkovou
cenou bez DPH.
Nejvyššípočet bodů obdržínabídka s nejnižšínabídkovou cenou dle následujícího vzorce:
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Počet bodů hodnocené nabídlql :

Hodnota nejnižšícenové nabídlgl
* 100
Nabídková cena hodnocené nabídky

souhrn hodnocení:
čtsto
nabídky

Nabídková
xxo/o

l

I00

v

0.

Pořadí

Celkem
bodů

cena

oÁ

100 %

hodnocení

číslo

nabídky

l

1.

Název/Obchodní firma, sídlo

AYZU

s.r.o.,

nám. T.G.Masaryka 2523,

Zlin

Ic

počet bodů

26295938

rcO oÁ

Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotícíkomise:
Výběrové íizeníbylo řádně lryhlášeno dne 13. l1.2014, Původní termín pro podání nabídek
do VR byl posunut do 3. 12. 2014 do 14.00 hodin. Do tohoto termínu se přihlásila pouze
jediná firma. Firma AYZU s.r.o. byla vybrána na základé postupu dle Příručkypro příjemce
Op VK verze 8, platné od 1. l. 2014 (dostupné na url adrese: http://www.oppruemce-op-vk-verze-8-platna-od-1-1-20l4.html), článek 7 .4.9 ,,Postupy zadavatele
v nestandardních případech", odstavec a), přičemž frrma předložila nabídku, která splňuje
veškeré požadavky zadavatele na úplnost podané nabídky, způsobilost dodavatele a předmět
plnění zakázky.

l1.

Přílohy

Jmenování členůhodnotícíkomise
prezenčnílistina
Prohlášení o nepodjatosti členůhodnotícíkomise
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12.

Složeníhodnotícíkomise a podpisy členůhodnotící komise

SvYm podpisem stwzuji, že tento protokol odpovídá pruběhu zasedání komise pro hodnocení
nabídek na zakázlu Dodávka tabletu a software pro Základní školu Bruntál, Škohí2 - 2. koto

Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

Ing. Karel Holba

(,r

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalov á
Mgr. Olga Tonnerová

-l

Il
rí l, ,

rl . , i"

; .} /

ZapsaUla: Ing. Karel Holba

V Bruntále dne

3. prosince 2014.

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

J |2.2014

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
iménem zadavatele ve věci výběru
nejvhodněiší nabídky

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

Vyjádření zadavatele

souhlas s r"ýsledkem uýběrového řízení

Podpis oprávněné osoby zadavatele
(

Razítko zadavatele
A

iL\

(zadavatel můževyjádřit své stanovisko téžprostř,ednictvím samostatného dohmentt)
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Jmenování členůhodnoticí komise
Název veřejné zakázky:

Název zadavatele:
Název projektu

Registračníčísloprojektu:

Dodávka tabletů a software pro Základní školu Bruntál,

šrolní2-2.kolo

Základni škola Bruntá!, ŠrolníZ
,,Sdílím,sdílíš,sdí!íme- aneb využitílCT pro efektivnější

výuku"

cz.1.07 l1.3,00/51 .0039

s podmínkami Příručkypro přijemce finančnípodpory z Operačníhoprogramu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8, dle požadavků Závazných postupů pro
zadávánízakázek zprostředků finančnípodpory OP VK, které se vztahují na připady, kdy
zadavatel není povinen postupovat podle zákona ó. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, jmenuji tímto hodnoticí komisi pro hodnocení výše uvedené
veřejné zakázky.
V souladu

Hodnoticí komise bude provádět tyto činnosti: otevíráníobálek, posuzování úplnosti a
přijatelnosti nabídek, hodnocení nabídek podle hodnoticího kritéria.
seznam členůhodnotícíkomise a náhradniků
Císlo Jméno a přijmení člena hodnotící
Jméno a příjmení náhradníků
komise
1

2
3

lng. KarelHolba

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
Mgr. Olga Tonnerová

Mgr. Rudolf Janeček
Mgr. Eva Janyšková
Mgr. Michaela Mikulková

Před zahájením své práce v komisi doložía potvrdí jmenovaní svou nestrannost vzhledem
k zakázce podepsáním čestnéhoprohlášení o nestrannosti a nepodjatosti.

V Bruntále, dne 3. 12.2014,

a

]l",
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PREZENCNI

LISTINA

Hodnotícíkomise nabídek veřejné zakáz|<y Dodávka tabletů a software pro Základní
školu Bruntál, Skolní 2 -2.kolo
Čísloveřejné zakázky:

Cl42466

Název veřejné zakázky:

Dodávka tabletů a software pro Základní školu Bruntál, Štolni
2 - 2. kolo

Registračníčísloproj ektu:

CZ.l.07 l 1.3.00/51.0039

Název projektu:

Sdílím, sdílíš,sdílíme- aneb využitíICT pro efektivnější výuku

Základní škola Bruntál, Školní2, Ško|ní723t2,7g2O1Bruntá|,

Místo konání hodnotící komise:
Datum konálú hodnotící komise:
Zahájeni zasedáni:

místnost č. 400
3. 12.2014
14:15 hodin

0L6,+,nxlrte Ř-ov4', Il h p,

/ta.knzz lhzat|) tl€

tlr,

Tento program

J 1rr,

)r,/r.r|,i

je spolufinancovaný EvropslEm sociálním fondem

} t

íl, V

(.

---t-,

L (_

/
_,,/

a státním rozpočtem Českérepublilq.
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Název zakázkyz Dodávka tabletů a software proZákladru školu Bruntál, Škohí2
Název/ obchodní firma zadavatelez Základni škola BruntáL Školní2
se sídlem: Škohrí72312,7920I Bruntál

-2.koto

Ič: 00852783

CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já, nížepodepsaný/á PhDr. Mgr. Zat|oukalová Milena, narozen/a 15.12.1974, tímto
prohlašuji, že
jsem se nepodílellanazpracování nabídky uchazeče,
- s žádnýmzlchazečůmne nespojuje osobní, pracovní čijiný obdobný poměr,
- nemám z jinýchdůvodůosobní zájemnazadánízakázky.

-

Zároveiprohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, se kten_imi se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

V Bruntále

dne 3. 12.2014.
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EVROPSKÁ UN|E

MlNlsTERsTvo šxolsrví
vlÁosžs n rĚtovÝcttovy

lNVESTlcE Do RoZ/oJE \ZDĚLAVÁNí

Název zakázky: Dodávka tabletů a software proZák|adnt školu Bruntál, Skolní 2
Název/ obchodní íirma zadavatelez základníškola Bruntál, Škohí2
se sídlem: Škokí72312,7920I Bruntál

-2,kolo

Ič: 00852783

CESTNE PROIILASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já,nížepodepsanýláIng. Holba Karel, narozenla11.2.1975, tímto prohlašuji, že
jsem se nepodíleVanazpracování nabídky uchazeče,
- s žádným zuchazeči mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
- nemám z jiných důvodůosobní zájem na zadáni zakázky.

-

Zároveňprohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, se ktenými se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

V Bruntále dne 3. 12.2014,

evropslsý

§{La|rll
sociální

íond v

šxolsrví.
'''
ůixóři; ie"roivěňšiv "
čR EvRopsKA uNlE MlNlsTERSTvo

lNVESTlcE Do RoZ/oJE tzoĚLAvÁruÍ

Název zakázkyz Dodávkatabletůasoftware proZák|adrnškoluBruntáL Škohí2-2.kolo
Název/ obchodní firma zadavatelez Základniškola BruntáL Škohí2
se sídlem: Škotní72312, 79201 Bruntál

Ič: 00852783

CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já,níže podepsanýláNIgr. Tonnerová Olga, narozenlal0.7.1976, tímto prohlašuji, že

-

jsem se nepodíleU a na zpracování nabídky uchazeče,
s žádným z lchazečůmne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
nemám z jiných důvodůosobní zájemnazadáni zakázlcy.

Zároveňprohlašuji, že zachovámmlčenlivost o všech skutečnostech, se kteďmi se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

V Bruntále

dne 3. 12.2014.
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