Příloha č. 2 směrnice rady města č. 3/2009

_M_ě_s_to
__ B_ř~e_cl_a_v~

~

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNíKA

~

Sp.zn.: MUBR-S 24841/2011
č.j. 32618/2011
Vyřizuje: Josef Hlavňovský
tel.: 519311 418, mobil731 428215
e-mail: josef. hlavnovsky@breclav.org
fax: 519311 400
Datum: 25.4.2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Název veřejné zakázky: "Poskytování

mobilních telekomunikačních

služeb"

Zadavatel:
Město Břeclav
se sídlem nám. T.G.Masaryka 3, Břeclav, PSČ: 69081
zastoupený MUDr.Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ: 00283061
1. Datum a místo otevírání obálek
Obálky s nabídkami doručenými ke shora uvedené veřejné zakázce ve stanovené lhůtě
pro podání nabídek, byly otevřeny dne 25.4.2011 v době od 14:15 hodin do 15:30 hodin v
místnosti č.117 MěÚ Břeclav, a to v pořadí, v jakém byly doručeny.
2. Hodnotící komise
Zadavatel jmenoval tyto členy komise:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Jaroslav Parolek
JUDr. Roland Vlašic
Mgr. Zdeněk Opálka
Josef Hlavňovský
Petra Slunská

3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 22.4.2011 do 9:00 hodin, bylo přijaty 2 nabídky.
4. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po ukončení lhůty pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka.
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5. Seznam posuzovaných
Obchodní

Číslo
nabídky

Č.

3/2009

nabídek

firma/název

dodavatele/zájemce

1.

T-Mobile Czech Republic,

2.

Vodafone

a.s ..

Czech Republic a.s.

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící

Datum
podání
nabídky

Čas podání
nabídky

64949681

22.4.2010

8:01

25788001

22.4.2010

8:23

IČ
dodavatele/záje
mce

komisí ze zadávacího

řízení vyřazeny

Důvod pro vyřazení nabídky

Číslo
nabídky

7. Popis hodnocení

nabídek včetně odůvodnění

Hodnotící komise provedla kontrolu nabídek, zda splňuji kvalifikační předpoklady podle
výzvy k podání nabídek. Nabídky byly hodnoceny dle pořadí doručení. Hodnotící komise
důslednou kontrolou nabídek zjistila, že obě nabídky splňují všechny kvalifikační
předpoklady
Základními hodnotícími kritérii byly: nabídková cena s vahou 80%, a cena za pořízení
mobilních zařízení v rámci kreditu s vahou 20 %
Hodnocení proběhlo tak, že se určilo první pořadí prvního hodnoceného kriteria nabídková cena, první v pořadí dostal přiděleno 100 bodů výsledně procentuálně
ponížené bodovou vahou, ostatní pořadí v prvním kriteriu bylo vypočteno dle vzorce cena
prvního pořadí dělena cenou hodnocené nabídky, výsledek násoben stem a procentuálně
ponížen bodovou vahou .. Vzhledem k nepřekonatelnému rozdílu v počtu získaných bodů
při hodnocení kriteria nabídková cena se další kriterium již nehodnotilo.

Váha

název dodavatele
IC dodavatele
sídlo dodavatele
Poznámka
Nabídková

0,80

cena

(vč.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

64949681

25788001

Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 1

Vinohradská 167
10000 Praha 10

87.766

450.116 Kč

80
Nehodnoceno vzhledem k
nepřekonatelnému rozdílu
získaných bodů prvního kriteria

15,6
Nehodnoceno vzhledem k
nepřekonatelnému rozdílu
získaných bodů prvního kriteria

80

15,6

DPH)

přepočtené body
Cena
za
pořízení
mobilních
zařízení v
0,20
rámci kreditu
přepočtené body
Přepočtené body celkem

Příloha
2 směrnice rady města
3/2009
8. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek
č.

č.

Pořadí
nabídky

1.

2.

Obchodní

firma/název

dodavatele/zájemce

Výsledný počet
bodů

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 1
Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

80
15,6

Doporučená vítězná nabídka je nabídka uchazeče firmy T-Mobile Czech Republic
a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 1

Přečteno a podepsáno přítomnými členy komise dne 25.4.2011

Podpisy členů komise:

1. Ing. Jaroslav Parolek

2. JUDr. Roland Vlašic

3. Mgr. Zdeněk Opálka

4. Josef Hlavňovský

5. Petra Slunská

.........

~~Cb.~

...

