PísEii/ıNÁ a/Ävn o DTEt/ínﬁtrií NADDEK. Posouzení snLNÉNí DDDitrtíNtšk učnsn ve
vÝBĚRovÉli/i ŘÍZEN A HDDNocENí NABÍDEK
ZADAVATEL:

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Sídlem:

Husova 156/21, 110 00 Praha 1 Staré lVlěsto

Zastoupený:

Markem Černochem, ředitelem Organizace

IČO:

06097758

vEŘEJN/St ZAKÁZKA; veletržní Stánky pro sccR na tak 2022
Zadavatel na základě Směrnice č. 164 o Zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem
a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu
vyhotovil tuto písemnou zprávu, která nahrazuje Rozhodnutí Zadavatele o výběru dodavatele i
Oznámení o výběru dodavatele.
Tato veřejná Zakázka malého rozsahu je v souladu s ustanovením §27 písm. a) Zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákonfìı zadávána mimo
působnost Zákona.

Jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“)

1.

Otevíráním nabídek, hodnocením nabídek a posouzením splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení
byli pověřeni:

1.

člen

JanaŠubrtová

2.

člen

Ludmila Prokešová

3.

člen

Eva Richterová

(dále jen „Pověřené osoby/Ď

Průběh jednání

2.

Komise se sešla v počtu 3 členů a provedla otevírání nabídek podaných velektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje Zadavatele. Všechny Pověřené osoby po seznámení se se
seznamem podaných nabídek a před provedením jakýchkoli dalších úkonů předložily písemná čestná
prohlášení O tom, že nejsou ve střetu Zájmů analogicky ve smyslu ustanovení § 44 odst. 2 Zákona.
Na Veřejnou Zakázku byly podány následující nabídky, které Pověřené Osoby po Skončení lhůty pro
podání nabídek, která byla stanovena na den 21. 1. 2022 v 9:00 hodin., převzaly:

Časový údaj o doručení nabídky

Pøř. č. Identifikační údaje účastníka
1.

3.

Veletrhy Brno, as.

Nabídka

d'ìr'ıäęgnìove
Datum

Hodina

21.1.2022

7:04:17

p

podání nabídek
ANO

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bylo v souladu se zadávací dokumentací neveřejné a nabídky byly podány
v elektronicke podobě.

Pověřené Osoby otevřely nabídky, které byly doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek. Nabídky doručené
po uplynutí této lhůty nebyly otevřeny.
IVlísto konání:
Praha 1 ~ Staré Město, Husova 156/21, PSČ 110 00
Datum konání
21.1.2022
Zahájení jednání:
9:06
Ukončeníjednání:
9:20

4.

Seznam hodnocených nabídek

Komise provedla posouzení a hodnocení následující nabidk
y;

Pøř. č.

'denĚ'Í
'kaC'Í' "dale
ucastnı

Sidıø účastníka

ıčo účastníka

1.

Veletrhy Brno, as

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

25582518

5.

ka

Dıč účastníka
0225582518
Právnická
osoba

Popis posouzení a hodnocení nabídek

Nabídka byla posouzena třičlennou hodnotící komisí.

Jako hodnotící kritéria byla Zadavatelem Stanovena v Zadáva
cí dokumentaci následující kritéria:

jìílčí hodnotící kritéria:

j Váha kritéria v celkovém hodnocenﬁ

Ulejnižši celková nabídková cena
Erafické návrhy stánků

j
j

60 %
40 %

Maximální, nepřekročitelná, předpokládaná hodnota Veřejné
zakázky činí 1 848 750,00 Kč bez DPH.

Jediná nabídka obsahovala následující číselně vyjádřitelné údaje:
Ĺ Poř. č.
Ĺ

1.

Identifikační údaje účastníka
Veletrhy Brno, as.

Celková nabídková cena Za předmět plnění J
l

1 848 750,00 Kč bez DPH

Pověřené Osoby provedly posouzení splnění podmínek
účasti u jediného dodavatele, který podal

nabidku. Pověřené osoby posoudily, Zda nabidka účastníka Splňuje
všechny podminky účasti ve

výběrovém řízení stanovené zadavatelem v Zadávací dokum
entaci. Hodnocení ekonomické výhodnosti
nabidky účastníka nebylo provedeno z hlediska kritérií hodnoc
eni stanovených Zadavatelem v zadávací

dokumentaci Veřejné Zakázky, z důvodu podánijediné nabídky.

Účastník byl vyzván k doplnění nabídky dne 21.1.2022.
Odeslaná žádost a doručena Odpověd' jsou
součástí dokumentace k tomuto výběrověmu řízení.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti jediného dodava
tele obsahuje následující tabulka:

Podmínky účasti

Výsledek posouzení
nabídky

Obsahuje nabídka identifikaci dodavatele?

splňuje

Je nabídka Zpracována v požadovaném jazyce?

splňuje

ì

Prokázal dodavatel splnění základní způsobilosti?

splňuje

ì

Prokazal dodavatel splnění profesní způsobilosti?

Splňuje

Prokazal dodavatel Splnění technické kvalifikace- Seznamu významných

Splňuje

Služeb (analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) Zakona)?
Je nabídková cena zpracována v Souladu Se Zadávací dokumentací?

Splňuje
nesplňuje

Obsahuje nabídka další požadované doklady a Splňuje ostatní
požadavky Zadavatele?

Komise Zde Své jednání přerušila a dohodla Se na dalším jednání po obdržení vysvětlení účastníka.
Výsledek posouzení Splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

6.

Účastník doručil požadované dokumenty a objasnění Své nabídky na profil zadavatele v požadovaném
termínu a zároveň Splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení.
Prohlášení členů hodnotící komise

7.

Pověřené osoby, které Se účastnily otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení Splnění
podmínek účasti ve výběrovém řízení, Svým podpisem stvrzují:
0

pravdivost údajů uvedených v této Zprávě, a

0

Že Se před provedením jakýchkoli úkonů Zjejich Strany seznamily se seznamem podaných

nabídek, a že nebyly a nejsou ve Střetu zájmů analogicky ve Smyslu § 44 odst. 2 Zákona.
Svým podpisem stvrzuji, že tato Zpráva odpovida průběhu jednani komise:
Jméno a příjmení člena hodnotící komise

Datum

Jana Šubrtøvá

24.1.2022

Ludmila Prokešova

24.1.2022

Eva Richterová

24.1.2022

Podpis

Souhlasím s touto Zprávou o posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a o hodnocení
nabídek na uvedenou Veřejnou zakázku a zadáním Veřejné Zakázky vybranému účastníku Veletrhy
Brno, as.
V Praze dne 25.1.2022

Marek Cernoch, ředitel organizace

