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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investič ní fondy

Operač ní program Výzkum, vývoj a vzdě láváni

MINfSTERSTVO ŠKOLSTVÍ.
MLf.DE/'S A TŁLCyÝCí"OVY

ZPRÁVA O POSOUZENÍ SPLNĚ NÍ PODMÍNEK ÚČ ASTI V POPTÁVKOVÉM Ř ÍZENÍ
A O HODNOCENÍ NABÍDEK

l.

OBECNÉ INFORMACE O VEŘ EJNÉ ZAKÁZCE

1.1

Informace o zadavateli

Název:

Střední lesnická škola a Střední odborné uč iliště , Křivoklát, Písky

Sídlo:

Písky 181, 270 23 Křivoklát

IČ O:

00069434

DIČ :

CZ00069434

Oprávně ná osoba:

Ing. Vratislav Dlohoš

(dále jen „Zadavatel")
1.2 Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Nákup veterinárního RTG
(dále jen „Veřejná zakázka")

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby
1.3 Pově řené osoby
K otevírání nabídek byla zřízena komise ve složení:
• Ing. Bě la Vaně č ková
Markéta Šímová
Ing. Jana Smejkalová
(dále jen „Pově řené osoby")

Implementace Krajského akč ního plánu Středoč eského kraje
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SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

2.

Na veřejnou zakázku byly podány následující nabídky, které pově řené osoby po skonč ení lhů ty, která byla
stanovena na 13. 2. 2019 do 10:30 hodin, pro podání nabídek převzaly:

Pór.
C.

l.

Název/jméno a příjmení, IČ O, sídlo

Č asový údaj o doruč ení
nabídky

úč astníka

ATOMVET.CZ s.r.o.

Datum

Hodina

11.2.2019

11:50

Nabídka doruč ena

ve lhů tě pro podání
nabídek

ANO

2.

Otvírání obálek probě hlo dne 13. 2. 2018 od 12:45 hodin
3. Č ESTNÁ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘ ETU ZÁJMU
Všechny Pově řené osoby uč inili po seznámení se se seznamem podaných nabídek a před provedením
jakýchkoli dalších úkonů z jejich strany písemná č estná prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů .
OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

4.

Otevírání nabídek bylo v souladu se zadávací dokumentací neveřejné.

Pově řené osoby otevřely nabídky, které byly doruč eny ve lhů tě pro podání nabídek. Nabídky doruč ené po
uplynutí této lhů ty nebyly žádné.

V rámci otevírání nabídek provedly Pově řené osoby kontrolu obálek s nabídkami z hlediska toho,
a. zdali byly podány v řádně uzavřené a označ ené obálce dle zadávací dokumentace; a
b. zdali na této obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídky byly
podány po uplynutí lhů ty pro podání nabídek.
Výsledek této kontroly zachycuje následující tabulka:
Pór.
C.
l.
5.

Název/jméno a příjmení úč astníka

ATOMVET.CZ s.r.o.

Nabídka v souladu

Nabídka v souladu

s odst. 4 písm. a)

s odst.4 písm. b)

ANO

ANO

SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK

Hodnoceny byly následující nabídky:
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Pór.

Název/jméno a příjmení

C.

úč astníka

l.

^1

EVROPSKÁ UNIE

IČ O úč astníka

Sídlo úč astníka

04057503

Srbská 497/11
ATOMVET.CZ s.r.o.

DIČ úč astníka
CZ04057503

46001 Liberec  Rů žodol

2.

6.

POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek úč astníků bylo provedeno z hlediska kritérií hodnocení
stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

Jako hodnotící kritérium byla zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena. Maximální a nepřekroč itelná
předpokládaná cena č iní 449.580,00 Kč bez DPH; 544.000,00 Kč vč etně DPH.
Nabídka obsahovala následující hodnocené údaje:
Pór.
C.
l.

Hodnocené údaje

Název/jméno a příjmení
úč astníka

ATOMVET.CZ s.r.o.

Nabídková cena

Kč 435.000,00 bez DPH ; 526.350,00 Kč s DPH

2.

Výsledek hodnocení nabídek obsahuje následující tabulka:

Pór.
C.
l.

Název/jméno a příjmení úč astníka

ATOMVET.CZ s.r.o.

Pořadí nabídky dle hodnocení

l.

2.
7.

SEZNAM VYŘ AZENÝCH NABÍDEK

Žádná z nabídek nebyla vyřazena z poptávkového řízení.
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8. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚ NÍ PODMÍNEK ÚČ ASTI VYBRANÉHO
DODAVATELE

Pově řené osoby provedly posouzení splně ní podmínek úč asti dodavatele ATOMVET.CZ s.r.o., který podal
ekonomicky nejvýhodně jší nabídku dle č lánku 6 této zprávy.

Výsledek posouzení splně ní podmínek úč asti tohoto dodavatele obsahuje následující tabulka:
Podmínky úč asti

Výsledek posouzení nabídky

Byla nabídka podepsána?

Splň uje

Obsahuje nabídka identifikaci dodavatele?

Splň uje

Je nabídka zpracována v požadovaném jazyce?

Splň uje

Prokázal dodavatel splně ní kvalifikace?

Splň uje

Je nabídková cena zpracována v souladu se zadávací dokumentací?

Splň uje

Obsahuje nabídka návrh smlouvy splň ující stanovené podmínky a
podepsaný osobou oprávně nou jednat za dodavatele?

Splň uje

Obsahuje nabídka další požadované doklady a splň uje ostatní
požadavky Zadavatele?

Splň uje

S ohledem na výše uvedené pově řené osoby shledaly, že tento dodavatel splnil všechny podmínky
úč asti.

9. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK A POSOUZENÍ SPLNĚ NI PODMÍNEK ÚČ ASTI

V POPTÁVKOVÉM Ř ÍZENÍ
S ohledem na výše uvedené byla jako ekonomicky nejvýhodně jší nabídka, která splnila všechny
podmínky úč astí v poptávkovém řízení, vyhodnocena nabídka podaná uchazeč em ATOMVET.CZ
s.r.o.

V Křivoklátě dne 13. 2. 2019

Pově řené osoby, které se úč astnily otevírání nabídek, hodnocení nabídek nebo posouzení splně ní podmínek
úč asti v poptávkovém řízení, svým podpisem stvrzují
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pravdivost údajů uvedených v této zprávě , a že se před provedením jakýchkoli úkonů z jejich strany
seznámily se seznamem podaných nabídek, a že nebyly a nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44
odst. 2 zákona č . 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve zně ní pozdě jších předpisů
Podpis

Jméno a příjmení

'KL^r^^

Ing. Bě la Vaně č ková
Markéta Šímová

'LUO^CA

Ing. Jana Smejkalová

Souhlasím s touto zprávou o posouzení splně ní podmínek úč asti v poptávkovém řízení a o hodnocení
nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
V Křivoklátu dne 13. 2. 2019

/r

^ciLozq^

hnphmeirtaíe Krajského akíniho ptánu
Sthdoíeského kraje
CL02JA8/0.0/0^/16_034/OOOe6S5

Markéta Šímová
úč etní
pově řena zastupováním

Souhlasím s touto zprávou o posouzení splně ní podmínek úč asti v poptávkovém řízení a o hodnocení
nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a zadáním veřejné zakázky vítě znému úč astníku
ATOMVET.CZ s.r.o.

V Křivoklátu dne 13. 2. 2019

lnp|ana<aa>Kra|skéhoakínihoplími
Sthdotekého kraje

Ing. Vratislav Dlohoš
ředitel SLŠ a SOU Křivoklát

ajSt3J6aWWW6_WWM6K
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Č ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI A ZACHOVÁNÍ MLČ ENLIVOSTI
ZÁSTUPCE/NÁHRADNÍKA ZÁSTUPCE ZADAVATELE A OSOBY PŘ IZVANÉ NA
JEDNÁNÍ ZADAVATELEM
(ve smyslu § 44 odst. l zákona č . 134/2016, o zadávání veřejných zakázek,
ve zně ní pozdě jších předpisů )
Identifikace veřejné zakázky:

Nákup veterinárního RTG  SLŠ Křivoklát
ZADAVATEL:

Střední lesnická škola a Střední odborné uč iliště , Křivoklát, Písky 181

Sídlem:
Zastoupený:
IČ O:
(dále jen „Zadavatel")

Ing. Vratislavem Dlohošem
00069434

Písky 181, 270 23 Křivoklát

Já, níže podepsaný/á zamě stnán/a u Střední lesnické školy a Středního odborné uč iliště , Křivoklát, Písky 181
na svou č est svobodně a vážně tímto prohlašuji, že nejsem ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu a k uchazeč ů m, kteří podali v této veřejné zakázce nabídku podjatý/ podjatá, ani jsem
se nepodílel(a) na zpracování žádné nabídky podané v této veřejné zakázce. Nemám osobní zájem na
zadání této veřejné zakázky a ani mne s uchazeč i nespojuje osobní, pracovní č i jiný obdobný pomě r.
Zároveň jsem si vě dom(a) své povinnosti zachovávat mlč enlivost o skuteč nostech, o nichž se dozvím v
souvislosti se svou úč astí najednání.

V Křivoklátě dne 13. 2. 2019

Ing. Bě la Vaně č ková

/•

^c
/

Markéta Šímová

Ing. Jana Smejkalová

/

<s/'^oz6/i

