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Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

1. Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky: Zahraničníjarykově_vzdětávací pobyt pro žáky a učitele ZŠ svaté
Zdislary Kopřivnice,

část 1
Registrační číslo projektu: 204. Cz.t.07 ll.1.00156.2309

].{ázev projektu: Cesta k porozuměnÍ
Předpokládaná hodnota bez DPH: 435.000,- Kč bez DPH, ti. 526.350,- Kč včetně DPH
Lhůta pro podávání nabídek: do 3. B.2015 do 10:00

2. Identifikační údaje o zadavateli

Základni škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Štefánikoua 1 1] l2g, 7 4221 KopÍivnice

rco j
i' 1

-rl 49588656

Ing. Pavel Janek

Místo konání Hodnotící
Kopřivnice
Datum konání hodnotící
Zahájení zasedáni:
Ukončení zasedání:

komise:

komise:

ZŠ sv. ZdislLavy Kopřivnice, Štefániko v a 1 77, 7 4221

3. 8.2015
10:00
14:00
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3. Seznam oslovených dodavatelů

4. Uveřejněnívýzvyl
Yýzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:

fi http://www.op-vk.cz dne 20. 1.2015

CK Scholare Rostislavovo náměstí 3043 l 14,

612 00 Brno

03490424

CK Albion,Ing. Zuzana
Smoradová

Mírové náměstí 16

695 01 Hodonín

14662752

Student Agency Dům pánů zLtpé,
nám' Svobody 17

602 00 Bmo

253r',7015

Miklas Tour Mgr. Jindřiclr Miklas
Cestovní kancelář
Pešinova 2I,]96 01 Prostějov

1338983 1

X aate byla zvetejněna na webových stránkách školy: www.zdislava.net dne 20. ] .2015

5. Seznam předložených nabídek, část 1

' Pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuáIní projektů) nebo na webových stránkách

kraje (v případě grantoých projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele atd.

Nabídku doručili tito uchazeči:ffi
I CK Scholare 03490424 Rostislavovo náměstí 3043 l I 4

612 00 Brno

28.1 .2015,

l0:25

2. CK Ing. Zuzana
Smoradová (CK A1bion)

14662152 Mírové náměstí 16,

695 01 Hodonírr

30.7 .2015

l0:45

3. CK František Prášek 44412185 511 84 ohrriŠov l04 30.'7 .2015

10:45
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6. Hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve sloŽení:

Ing. Pavel Janek ředitelškoly

Mgr. Mi|uše Goldová učitelka

Mgr. PavelKupčík technický pracovník

PŤed zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací
obdržených nabídek a následně podepsali čestné prohlášení o nepod.jatosti.

Průběh jednání hodnotící komise:

7. Posouzení nabídek, část 1

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo
provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.

Těmito údaji a doklady jsou:

fi Požadované plnění

I Nauiatová cena

f oot<tady prokazující kvalifikační předpoklady (základní a profesní)

ffi Návrh smlouvy

f Čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k Příručce pro příjemce oP VK
I oottad o zákonném pojištění CK proti úpadku

ffi Termíny plnění

Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele)

Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotlivých nabídek z hlediska splnění poŽadavků na
předmět plnění d\e výzvy.

Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, Že:
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Ru " ::\\::
I

opihodní firma nebo nážeÝ: CK Scholare

Rostislavovo náměstí 3043 l 14

612 00 Bmo

s. r. o.

03490424

a.no XNe fl

i\::.i-i
524.'700,- Kč včetně DPH

Rno XNe E
ano XNe E
ano XNe !
Rno X,Ne !
ano XNe f
ano XAle l-l
Ano l!
Ne!

Ano l!
NeD

Nabídka :
f l",iptne
|_l není únlná
|{abídka :
f splňuje požadavky zadavatele

f] nesplňuje požadavky zadavatele

,' ,,; 
, 2

- -- a-^-..obchodní firňá' netlo název: CK Ins'. Zuzana Smoradová

:,:.:Síd"'_n
,1*Ň*..,"..;.'.'1 Mírové náměstí 16,

695 0l Hodonín

Fyzická osoba

,$€ r46627 52

ano XNe E
520.000.- včetně DPH

$áÍšfr |llu * #Ms,ra ň' íÍÍNN
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Ano XNe !l
Rno lNe ffi
Rno fAre !
ano fiNe f
ano fiNe !
ano XNe l-l

uad*v {illtádtrrl

Ano l_l
N" X (Nabídka neobsahuje: podpis a
razítko přílohy č' 2 _ Čestné prohlášení o
splnění základních kvalifi kačních
předpokladů)

Ano }]
N"E

Nabídka :
! l",iptna
X není únlná
Nabídka :

ffi splňuje požadavky zadavatele
! nesp|ňuie požadavky zadavatele

3

CK František Prášek
lliir!tt:ilt
a.s ll 5l7 84 ohnišov l04

P.* fioď: Fyzická osoba

iČj 44412185

ano X,'xe !
412.000,- Kč včetně DPH

ano XNe !
ano ffinve !
ano ffiAve f,
ano ffinve !
ano ffi,Ne f
Rno XNe T
Ano )(
NeD

Ano [l
Ne!
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Po provedení kontroly úplnosti nabídek hodnotící komise konstatovala, že v nabídce č.2 uchazeče CK
Ing. Zuzana Smoradová je doloženo Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačníclr
předpokladů, které není opatřeno podpisem a razítkem. Proto bude uchazeč hodnotící komisí vyzván
k doplnění své nabídky.

Seznam uchazečů \Yzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky, část 1

8. Seznam vyloučených nabídek, část 1
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níŽe uvedené nabídky nesplňují poŽadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovémŤizení.
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2 CK lng. Zuzana
Smoradová.
14662752, Mírové
náměstí 16,

695 01 Hodonín

Podpis a razítko přílohy
č.2-Čestnéprohlášení
o splněnízákladních
kva1ifikačních
předpokladů

1 . 8.2015 4. 8.

20t5,
9:15 hod.

Bylo provedeno
doplnění' které vedlo
k odstranění nedostatků.

iil$_$íďliy'

.l
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9. Hodnocení nabídeko část 1

Na základě posouzení úplnosti doručených nabídek bylo přistoupeno k hodnocení' Dne 10. 8.
2015 v 10 hodin bylo provedeno hodnocení nabídek hodnotící komisí v pořadí dle
přidělených pořadových čísel.

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:

o nubídkovó cena s DPH s vtÍhou l00 %

Popis způsobu hodnocení nabídek:

Jediným kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Souhrn hodnocení, část 1

I 524.100,- Kč včetně DPH

) 520.000.- Kč včetně DPH

3 472.000,- Kč včetně DPH

Výsledek hodnocení, část 1

odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:

Jediným kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, tím je určeno výše uvedené pořadí.

10.

Wlfi- ffi
1. 3 CK František Prášek,

517 84 ohnišov l04

44412185

) ) CK Ing. Zuzana Smoradová,
Mírové náměstí 16,

695 0l Hodonín

14662752

3. I CK Scholare
Rostislavovo náměstí 3043 l 1 4

612 00 Brno

03490424
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11. Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele ZŠ svaté

Zdislavy Kopřivnice,

č.ást 2

Re gistrační čí slo proj ektu : 20 4. CZ J.01 n.l.00 l 56.2309

Název projektu: Cesta k porozumění

Předpokládaná hodnota bez DPH: 50.000,- Kč bez DPH, ti. 60.500,- Kč včetně DPH

Lhůta pro podávání nabídek: do 3. B. 2015 do 10:00

12. Seznam oslovených dodavatelů

Seznam předložených nabídek, část 213.

Nabídku doručili tito uchazeči:
|,,_..+:iiii\i]\\iNtš

;Cislo
n*biaty,

1. CK lng. Zuzana
Smoradová (CK A|bion)

r46627 52 Mírové náměstí 16

695 01 Hodonín

30.'7 .2015

l0:45

) Alfa Agency Travel
s. r. o.

02588650 Nám. Svobody 12

60200 Brno

30.7.2015

10:45
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Průběh jednání hodnotící komise:

14. Posouzení nabídek, část2

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
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:

I Pozadované plnění

fi Nauiatová cena

I ooktady prokazující kvalifikační předpok\ady (základní a profesní)

ffi Návrh smlouvy

f Čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k Příručce pro příjemce oP VK
fi oonaa o zákonném pojištění CK proti úpadku

f Termíny plnění

Posouzení nabídek z hlediska přijatelnos ti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele)

Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotlir.ych nabídek z hlediska splnění poŽadavků na
předmět plnění dle výzvy.

Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnostiipřijatelnosti hodnotící komise konstatuje, Že:

I

CK Ing. Zuzana Smoradová

Mírové náměstí 16,
695 0l Hodonín

Fyzlcká osoba

{fi:i 14662752

ano XNe E
58'000,- včetně DPH

ano ffiNe !
nno lAte ffi
ano fiNe I
ano XNe D
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- doklad o a'íkonném pojištěníCK proti úpadku'
- teruírtyblnění .. 

_]' 
'1''b'

Ano
Ano

XNe
XNe

__l-l
Ano l__.1

N. X (Nabídka neobsahuje: podpis arazítko
přílolry č. 2 - Čestné proh|ášení o splnění
základních kvalifikačních oředookladů)
Ano [l
Ne!

Nabídka :
! 1" nptna

X není úplná
Nabídka :
fi splňuje požadavky zadavatele
T nesplňuie požadavky zadavatele

2

Alfy Agency Travel s. r. o.

$ia.*'o]ffi$ir .,*ffit'- .. 
tt . i Nárn. Svobod1 l2.60200 Brno

ř;a-illťo"nasliillii rlli'''_="=ffiiiiiiriuiilt. s. r. o.

1Č: 025 88650

Rno XAle fl
l:l

56.185,- Kč včetně DPH

Rno XNe E
ano XNe !
ano XNe E
Rno XNe I
ano XAle E
ano XArle E

Nabídka obsahuje všechný souČásti poŽadované ,

zadavatelem v zadávacích oodmínkách:

Ano lll
N"E
Ano XN"!

iiiltr*Ýěr,l
Nabídka :
f 1" npma
|-l není únlná
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Po provedení kontroly úplnosti nabídek hodnotící komise konstatovala, že v nabídce č. l uchazeče CK
Ing. Zuzana Smoradová je doloženo Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů, které není opatřeno podpisem a razitkem. Proto bude uchazeč hodnotící komisí vyzván
k doplnění své nabídky'

Seznam uchazečů ryzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené
nabídky, část2

15. Seznam lyloučených nabídek,, část2
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují poŽadavky
stanovené zadavatelem' Nabídky byly vyloučeny zúčasti ve výběrovémtízeni.

Hodnocení nabídek, část 2

Na základě posouzení úplnosti doručených nabídek bylo přistoupeno k hodnocení' Dne 10. 8'
2015 v 10:30 hodin bylo provedeno hodnocení nabídek hodnotící komisí v pořadí dle
přidělených pořadových čísel.

***

***

*
*
*

*
*
*
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16.

Nabídka :
fi splňuje požadavky zadavatele

:i.!!:::r nute davkv zadavatele

Datum, :

eás
r;irl

$bflťlB $h,;
o aoniněot:tr

š)ffi

'Vyhodnocení, zda bylo
prove{eno doplnění,'

kťěi.B:vedlo k ooitran ěii
ideňtifikovaných"1{

nédošťáakůl

CK Ing. Zuzana
Smoradová,
146627 52,
Mírové náměstí
16,
695 01 Hodonín

Podpis a razíÍko přílohy
č'2*Cestnéprohlášení
o splnění základních
kvalifikačních
předpokladů

7.8.2015 4. 8.

2015,
9:1 5 hod.

Bylo provedeno
doplnění, které vedlo
k odstranění nedostatkťr.

\]]],'"(sť:.:_"...

ffi",,.;
Mr^ 'itlls- 

-
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Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:

o nabídkovú cena s DPH s vdhou I00 %

Popis způsobu hodnocení nabídek:

Jediným kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Souhrn hodnocení

I 58.000.- Kč včetně DPH

) 56.185.- Kč včetně DPH

17. Výsledek hodnocení, část 2

odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:

Jediným kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, tím je určeno výše uvedené pořadí.

18. Přílohy

Jmenování členů hodnotící komise
Prezenční listina
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise

I ) Alfa Agency Travel,

Nám. Svoboďy 12,60200 Brno

02588650

2. 1 CK Ing' Zuzana Smoradová,

Mírové náměstí 16,

695 01 Hodonín

14662752
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19. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, Že tento protokol odpovídá průběhu zasedáni komise pro hodnocení
nabídek na zakázku Cl 52247

Zapsal//a: Ing. Pavel Janek

V Kopřivnici dne 10. 8. 2015

Předání zprá*ry o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
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Ing. Pavel Janek
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,']
lcc-- [/*

í* i.

i ,'-l:. t-:: :' ;:i -r "- i:1.: :

irt.';:itl Jrr::r,-,,'. .,r.

:. ,.:^ .. : rr., 
') 

t t-l

Stránka 13 z 13



evropský
sociální
fond v ČR

*
*
*

***

***

*
*
*

M l Nl STERSTVo šKoLSTVi,
EVBOPSKA UNlE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHoVY
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oP VzdělávánÍ

konkuřenceachopnoat

INVESTICE Do ROZVOJE \rZDĚúVÁNí

RoZHoDNUTÍ o JMENoVÁNÍ HooruorÍcÍ xorutsn

Tímto jmenuji hodnotící komisi pro otevír{ní obálek a hodnocení nabídek VR v tomto

s1ožení:

Ing. Pavel Janek

Mgr. Pavel Kupčík

Mgr. Miluše Goldová

Hodnotící komisi ukládám zahájtt svou činnost dne 3. 8. 2015 v 10:00 hodin v sídle
zadav ate|e Štefánikou a I I 7, 7 422I Kopřivnice, ře ditelna ško ly.

Tímto jsou všichni členové povinni ve své činnosti postupovat plně v souladu s pravidly oP
VK. Po skončení své činnosti předá hodnotící komise zadavate|i zápis o posouzení a
hodnocení nabídek.
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operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

,- R€gtstrač fdiĚtrtrBŤ
w" :!ffi\\\\\l. . - ..ff\azdi}'i"i"r..ui', ; ***-

204. C2.1.0'1 I 1 .r .00 I 56.2309

Cesta k porozumění

Zahranični jazykově-vzdělávací pobý pro žáky a uěitele ZS
svaté Zdislaly Kopřivnice

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Štefánikova I 17 l29, 7 42 21 Kopřivnice

Ing. Pavel Janek

49s88656

3. B. 2015 do 10:00 hod.

3. B. 2015, 10:00 hod.

Jméno a příimení osoby oprávněné iednat iménem zadavatele: Ins. Pavel lanek

Podpis oprávněné osoby arzzítko zadavatele:
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'r< L\'Á-| ')



eVropshý

*
*
*

***

**tk

*
*
*

sociální l --'' IMlNlSTERsTVoŠKoLsTVí,
Íond v ČR EVBoPSKÁ UNIE 

' vlÁoezr Á rĚloÝÝórrovY přo

|NVEST|CE Do ROZVOJE yzoĚúvÁNí

RoZHoDNUTÍ o JMENOVÁNÍ HoprvorÍcÍ xotvtlsE

Tímto jmenuji hodnotící komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek VR v tomto

s1oŽení:

Ing. Pavel Janek

Mgr. Pavel Kupčík

Mgr. Miluše Goldová

Hodnotící komisi ukládám zahájit svou činnost dne 3' 8. 2015 v 10:00 hodin v sídle
zadav ate\e Štefánikov a I 17, 7 422I Kopřivnice, ředitelna školy'

Tímto jsou všichni členové povinni ve své činnosti postupovat plně v souladu s pravidly oP
VK. Po skončení své činnosti předá hodnotící komise zadavateli zápis o posouzení a
hodnocení nabídek.
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oP VzdělávánÍ

konkuřenceschopnost

operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

204. CZ.r.01 I 1 .1 .00 I 56.2309

Cesta k porozumění

Zahranični jazykově-vzďělávaci pobý pro žáky a učitele ZS
svaté Zdislavy Kopřivnice

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Štefánikorna II7 l29 , 7 42 21 Kopřivnice

Ing. Pavel Janek

495 88656

3. B. 2015 do 10:00 hod,

10. B. 2015, 10:00 hod.

.Iméno a nříimení osobv onrávněné iednat iménem zadavatele: Ins. Pavel lanek

Podpis oprávněné osoby arzzítko zadavatele: '1
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|NVEST|CE Do ROZVOJE yzoĚmvÁNÍ

PREZENČNÍ ttsuIvR HoDNoTÍcÍ xotuIsr

otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

0perační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

204. CZ] .0'711 .1 .00156.2309

Cesta k porozumění

Zahranični jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele ZS
svaté Zdislaq' Kopřivnice

Zák\adní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Štefánikova 1 11 l29,'7 42 21 Kopřivnice

lng. Pavel Janek

ffiíifiliÍ|llill-} 49588656

rfir 3. B. 2015 do 10:00 hod.

3, B. 2015, 10;00 hod.

Jméno a nříimení Podpis

Ing. Pavel Janek
L4r
l{-'-. tL

Mgr. Pavel Kupčík
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Mgr. Miluše Goldová
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PREZENčNÍ usrIruR HoDNoTÍcÍ xotvttsp

otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Jméno a příimení Podnis

Ing. Pavel Janek 't-\*r*L

Mgr. Pavel Kupčík
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Mgr. Miluše Goldová
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Název zakázky:.

Název/ obchodní Íirma zadavate|e: Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
se sídlem:
IČ:

evropský
sociálníl'oUlallll- M|N|STERSTVo ŠKoLSTVÍ,
fond v ČR EVRoPSKÁ UNIE 
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lNVESTlcE Do ROZVOJE VZDĚLAVÁNÍ

Zahrutični jazykově-vzdělávací pobý pro žál<y a učitele ZŠ svaté Zdislavy
Kopřivnice

Štefanikova II7 l29, 7 42 21 Kopřivnice
495886s6

r..Ť
A'!l-l
oP vzdělávánÍ

konkursnceschopno3t

čnsrNÉ PRoHLÁŠnNÍ o NESTRANNoSTI A NEPoDJAToSTI

Já,nížepodepsaný láIng.Pavel Janek narozenla..1;. .1 t.1.'L. ? tímto prohlašuji' že

- 
jsem se nepodíleVanazpracováni nabídky uchazeěe,

- s žádným zuchazeě'i mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,

- nemáÍn z jiných důvodů osobní zájemnazaďéní zakázky.

Zároveňprohlašuji, že zachovám mlčenlivost'o všech skutečnostech, se kterými se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení předloŽených nabídek seznámím.

V Kopřivnici dne 3. 8. 2015

(
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Název zakázky:

Název/ obchodní
se sídlem:
IČ:

fond v ČR
M l NlsTEFlSrvo Šxolsrví,

MLÁDEŽE n rĚLovÝcnovy

lNVESTlcE Do RoZ/oJE VZDĚLÁVÁNí

Zahranlěni jazykově-vzdělávací pobyt pro Žáky a učitele ZŠ svaté Zdislavy
Kopřivnice

firma zadavate|e: Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
Štefanikova | 17 l2g, 7 42 21 Kopřivnice
49588656

";J q /wp fimto prohlašuji, žeJá,níže podepsaný láMgr. Pavel Kupčík narozenla ..'{.'. '.!

- 
jsem se nepodílellanazpracováni nabídky uchazeče'

CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

s žádným z lchazečŮ mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
nemám z jiných důvodů osobní zájemnazadáni zakázky.

Zároveřl prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech' se kteými se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení předložených nabídek seznámím.

V Kopřivnici dne 3. 8. 2015

il,,:,L/' prl,ii,i
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Zahran1óní jazykově-vzdělávací pobyt pro Žáky a uěitele ZŠ svaté ZdisIavy
Kopřivnice

firma zadavatele: Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
Štefánikova ||7 l29, 7 42 21 Kopřivnice
495886s6
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Název zakázkyz

Název/ obchodní
se sídlem:
Ič:

čpsrNÉ PRoHLÁŠENÍ o NESTRANNoSTI A NEPoDJAToSTI

J á,, níŽepodepsaný l át Ing.Mgr. Miluše Goldová narozen/ a .,/./. .( /,/ó v tímto
prohlašuji' že

- 
jsem se nepodíle|lanazpracováni nabídky uchazeče,

- s žáďným zuchazečů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,

- nemám z jiných důvodů osobní zájemnazadáni zakázky.

Zároveřt prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech' se kteými se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení předloŽených nabídek seznámím.

V Kopřivnici dne 3. 8.2015
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