ZPRÁVA
o posouzení a hodnocení nabídek
Dne 30. června 2004 proběhlo v kanceláři č. 142 Městského úřadu Břeclav jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné obchodní soutěže „Zabezpečení
kompletního provozu zóny placeného stání“, vyhlášené v Obchodním věstníku č. 14/2004
ze dne 7.4. 2004.
V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 199/1994 Sb„ o zadávání veřejných zakázek ve znění
novel (dále jen „zákon“), pořizuje komise pro posouzení a hodnocení nabídek tuto zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek:
a) údaje o složení komise
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla jmenována Radou Města Břeclav dne 2. 6.
2004 a pracovala v tomto složení:
•
•
•
•
•

Ing. Pavel Dominik, člen komise
Ing. Jaroslav Parolek, místopředseda komise
Mgr. Zdeněk Opálka, předseda komise
Ing. Ladislav Balcar, člen komise
Ing. Ladislav Vašíček, člen komise

b) přehled nabídek s uvedením příslušného uchazeče, které komise převzala od
zadavatele k posouzení
Komise převzala od zadavatele k posouzení nabídku jednoho uchazeče:
•

ACTIV s.r.o., Chodská 614, Kladno - Kročehlavy, 272 01

c) výsledek posouzení jednotlivých nabídek
Komise posoudila nabídku shora uvedeného uchazeče v souladu s ustanovením § 34 zákona,
přičemž konstatovala, že nabídka je z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže úplná a
uchazeč postupovali v souladu se zásadami ochrany hospodářské soutěže.

d) při využití osob uvedených v § 34 odst. 2 zákona závěry jejich posouzení
Komise při posuzování a hodnocení nabídek nevyužila osob definovaných v ustanovení § 34
odst. 2 zákona.
e) seznam nabídek, které komise pro posouzení navrhla zadavateli k vyřazení ze
soutěže
Komise po posouzení nenavrhla zadavateli k vyřazení ze soutěže žádnou nabídku.

f) seznam nabídek, které komise hodnotila
Komise hodnotila nabídky těchto uchazečů:
•

ACTIV s.r.o., Chodská 614, Kladno - Kročehlavy, 272 01

g) stručný popis způsobu hodnocení nabídek
Komise hodnotila nabídku uchazeče podle ekonomické vhodnosti v souladu se zveřejněnými
kritérii hodnocení. Kritéria hodnocení byla seřazena sestupně podle významu, který jim
zadavatel přisuzuje.
Postup hodnocení: členové komise hodnotili nabídku podle jednotlivých kritérií hodnocení a
těmto přidělovali body v rozmezí 1 - 1 0 . Poté byly přidělené body vynásobeny příslušnými
koeficienty váhy v % a jejich součet určil celkový počet dosažených bodů nabídky.
Koeficienty váhy v % stanovil zadavatel takto: kritérium 1 - váha 30%, kritérium 2 - váha
25%, kritérium 3 - váha 20%, kritérium 4 - váha 15%, kritérium 4 - váha 10%.
h) výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky
Komise na základě provedeného hodnocení nabídek podle ustanovení § 35 zákona konstatuje,
že nabídka uchazeče ACTIV s.r.o. získala celkem 44,75 bodů.
Komise dále konstatuje, že za nej vhodnější nabídku považuje nabídka uchazeče ACTIV,
s.r.o., vzhledem k tomu, že tato nabídka splnila všechna kritéria vymezená zadavatelem
v podmínkách soutěže.
i) Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení
1. ACTIV s.r.o., Chodská 614, Kladno - Kročehlavy, 272 01

Skončeno, přečteno, podepsáno v Břeclavi dne 30. června 2004 v 10.15 hodin.

