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WtÁD^S A TĚLOVÝCHOVY

ZPRÁVA O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
A O HODNOCENÍ NABÍDEK

l.

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

Informace o zadavateli

Název:

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky

Sídlo:

Písky 181, 270 23 Křivoklát

IČO:

00069434

DIČ:

CZ00069434

Oprávněná osoba:

Ing. Vratislav Dlohoš

(dále jen „Zadavatel")
1.2 Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Veterinární vybavení
(dále jen „Veřejná zakázka")
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby
1.3 Pověřené osoby

K otevírání nabídek byla zřízena komise ve složení:
Markéta Šímová

• Ing. Be. Jana Smejkalová
Mgr. Eliška Libovická
(dále jen „Pověřené osoby")
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SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

2.

Na veřejnou zakázku byly podány následující nabídky, které pověřené osoby po skončení lhůty, která byla
stanovena na 5. 6. 2020 do 10:30 hodin, pro podání nabídek převzaly:

Pór.
C.

Název/jméno a příjmení, IČO, sídlo

Časový údaj o doručení
nabídky

účastníka
Datum

Hodina

3.6.2020

9:30

Nabídka doručena

ve lhůtě pro podání
nabídek

Trhoň s.r.o., IČO 27499626,
l.

U Stadionu 1530, 516 Ol Rychnov n.

ANO

Kněžnou

Otevírání obálek proběhlo dne 5. 6. 2020 od 11 :00 hodin
3. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU
Všechny Pověřené osoby učinili po seznámení se se seznamem podaných nabídek a před provedením

jakýchkoli dalších úkonů z jejich strany písemná čestná prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů.
OTEVÍRANÍ NABÍDEK

4.

Otevírání nabídek bylo v souladu se zadávací dokumentací neveřejné.

Pověřené osoby otevřely nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky doručené po
uplynutí této lhůty nebyly žádné.

V rámci otevírání nabídek provedly Pověřené osoby kontrolu obálek s nabídkami z hlediska toho,
a. zdali byly podány v řádně uzavřené a označené 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 lhůty pro podání nabídek.
Výsledek této kontroly zachycuje následující tabulka:

Pór.

C.
l.
5.

Název/jméno a příjmení účastníka

Trhoň s.r.o.

Nabídka v souladu

Nabídka v souladu

sodst. 4 písm. A)

s odst. 4 písm. B)

ANO

ANO

SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK

Hodnoceny byly následující nabídky:
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Pór.
C.

Název/jméno a příjmení

l.

Trhoň s.r.o.

Sídlo účastníka

účastníka

IČO účastníka

27499626

U Stadionu 1530

DIČ účastníka

CZ27499626

51601 Rychnovn.Kn.

6.

POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek účastníků bylo provedeno z hlediska kritérií hodnocení
stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Jako hodnotící kritérium byla zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena. Maximální a nepřekročitelná

předpokládaná cena činí 231.405,- bez DPH; 280.000,05 Kč včetně 21% DPH.

Nabídka obsahovala následující hodnocené údaje:
Pór.

Název/jméno a příjmení

C.

účastníka

l.

Hodnocené údaje
Nabídková cena

Kč 230.743,- bez DPH ; Kč 279.200,- s DPH

Trhoň s.r.o.

Výsledek hodnocení nabídek obsahuje následující tabulka:

Pór.
C.
l.
7.

Název/jméno a příjmení účastníka

Pořadí nabídky dle hodnocení
l.

Trhoň s.r.o.

SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

Žádná z nabídek nebyla vyřazena z poptávkového řízení.
8. VÝSLEDEK POSOUZENI SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO
DODAVATELE

Pověřené osoby provedly posouzení splnění podmínek účasti dodavatele Trhan s.r.o., který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku dle článku 6 této zprávy.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti tohoto dodavatele obsahuje následující tabulka:
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Výsledek posouzení nabídky

Podmínky účasti

Byla nabídka podepsána?

Splňuje

Obsahuje nabídka identifikaci dodavatele?

Splňuje

Je nabídka zpracována v požadovaném jazyce?

Splňuje

Prokázal dodavatel splnění kvalifikace?

Splňuje

Je nabídková cena zpracována v souladu se zadávací dokumentací?

Splňuje

Obsahuje nabídka návrh smlouvy splňující stanovené podmínky a
podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele?

Splňuje

Obsahuje nabídka další požadované doklady a splňuje ostatní

Splňuje

požadavky Zadavatele?

S ohledem na výše uvedené pověřené osoby shledaly, že tento dodavatel splnil všechny podmínky
účastí.

9. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK A POSOUZENI SPLNĚNI PODMÍNEK ÚČASTI
V POPTÁVKOVÉM RIZENt

S ohledem na výše uvedené byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, která splnila všechny
podmínky účasti v poptávkovém řízení, vyhodnocena nabídka podaná uchazečem Trhoň s.r.o.
V Křivoklátě dne 5. 6. 2020
Pověřené osoby, které se účastnily otevírání nabídek, hodnocení nabídek nebo posouzení splnění podmínek
účasti v poptávkovém řízení, svým podpisem stvrzují

• 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 znění pozdějších předpisů
Podpis

Jméno a příjmení

(fícLL€>C/^/

Markéta Šímová

Ing. Be. Jana Smejkalová
z
/"
/

/

Mgr. Eliška Libovická
\"s-

/^
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Souhlasím s touto zprávou o posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení a o hodnocení
nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
V Křivoklátu dne 5. 6. 2020

'-/
Střeáns Sesnlcká ško?a ...<?. / ct^.(/^..

linp|ementa<e Krajského akčního plánu
Stfedoíeského kraje

CL02.3.68/0.0/0.0/16_034/000865S

a StÍ®dsm ctíiiO?"^ ys!l?í?; Markéta Šímová
'Křhfotó&í, P^^y 1S1 © účetní

TEs'.:S"!3 55S !^S-0, 77?> 341":!? pověřena zastupováním
;G:'bí?.;^^- Q'^- C3;ca^&4.í.-;

Souhlasím s touto zprávou o posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení a o hodnocení
nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a zadáním veřejné zakázky vítěznému účastníku
Trhan s.r.o.

V Křivoklátu dne 5. 6. 2020

StřeánHesnistóšM^^

hnptemfflta(eKrajskéhoakína«o plánu
Stiedoíeského kraje

a.02.3.68/0.0/0.0/16_(84/0008655

;í1<ř^.^í.
^SySSř^
^^ 'is1
^.•S13ŁňS"'

'57
.;

Ing. Vratislav Dlohoš

ředitel SLŠ a SOU Křivoklát
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI A ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
ZÁSTUPCE/NÁHRADNIKA ZÁSTUPCE ZADAVATELE A OSOBY PŘIZVANÉ NA
JEDNÁNI ZADAVATELEM
(ve smyslu § 44 odst. l zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů)
Identifikace veřejné zakázky:

Veterinární vybavení

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:
(dále jen „Zadavatel")

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
Písky 181, 270 23 Křivoklát
Ing. Vratislavem Dlohošem
00069434

Já, níže podepsaný/á zaměstnán/a u Střední lesnické školy a Středního odborné učiliště, Křivoklát, Písky l 81
na svou čest svobodně a vážně tímto prohlašuji, že nejsem ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu a k uchazečům, 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 uchazeči nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.
Zároveň jsem si vědom(-a) své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvím v
souvislosti se svou účastí najednání.
V Křivoklátě dne 5. 6. 2020

\i uuQ^e.'

Markéta Šímová

Ing. Be. Jana Smejkalová

Mgr. Eliška Libovická

Łiř»^ní g@srHc!?á Škola

a Sfft,Gm QíMmmé vslHě^,
Íířlv5J-:?|ii, PÍSÍQ' 1S1 @
Tel: 313 558 128-9, 777 341 437
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