Město Břeclav
Sp.znMUBR- S 24210/2014 OKT
Č.j:MUBR
/2014OKT
Vyřizuje: Ing. Běhůnek Josef
tel.: 519 311 235, mobil 731 428 232
fax: 519 311400
e-mail:josef.behunek.@breclav.eu
Datum 5.5.2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Název veřejné zakázky:

„Kancelářská výpočetní technika- pracovní

stanice"

Zadavatel
Město Břeclav
IČ: 00 283 061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Bc. Josef Hlavňovský, pověřený vedením odboru kanceláře
tajemníka
Telefon: 519 311 235, fax: 519 311 400
Email: josef.behunek@breclav.eu
1. Datum a místo otevírání obálek
Obálky s nabídkami doručenými ke shora uvedené veřejné zakázce ve stanovené lhůtě pro
podání nabídek, byly otevřeny dne 2.5. 2014 v době od 9:05 hodin do 10:00 hodin v
místnosti č. 36 MěÚ Břeclav, a to v pořadí, v jakém byly doručeny.
2. Hodnotící komise
Zadavatel jmenoval tyto členy komise:
Ing. Jan Malhocký
Bc. Josef Hlavňovský
Ing. Josef Běhůnek
3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 29. 5. 2014 do 9:30 hodin, byly přijaty 3 nabídky.
4. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po ukončení lhůty pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka.

5. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo
nabídky

1.

2.

Obchodní firma/název dodavatele/zájemce

ič
Datum podání
dodavatele/zájemce
nabídky

AutoCont CZ a.s., Hornopolní
3322/34, 70200 Ostrava

47676795

M Computers s.r.o.

26042029

28.4.2014

MCS plus spol, Janáčkova 888/4,
693 01 Hustopeče

12:21
osobně

28.4.2014

15:25
osobně

B. Smetany 206/III, 380 01 Dačice
3.

Čas
podání
nabídky

25535391

29.4.2014

09:31
osobně

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Nebyla vyřazena žádná nabídka.
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 dvě nabídky splnily požadavky na kvalifikaci dle
výzvy k podání nabídek.
Základním hodnotícími kritérii byla: cena s vahou 100%
Hodnocení proběhlo tak, že se určilo první pořadí z hodnotícího kriteria, první v pořadí
dostal přiděleno 100 bodů výsledně procentuálně ponížené bodovou vahou, ostatní pořadí
bylo vypočteno dle vzorce (cena prvního pořadí dělena cenou hodnocené nabídky,
výsledek násoben stem a procentuálně ponížen bodovou vahou).

8. Výsledek hodnocení nabídek
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kriterium ekonomické výhodnosti,
která byla v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími dílčími kriterii (včetně
jejich stupně významu - váhy)
Hodnotící kritéria:
1. Cena

100%

Hodnocení kriteria Celková nabídková cena včetně DPH

Pořadí

název dodavatele

IČ dodavatele

Nabídková cena (Kč)
vč.DPH

Počet
bodů

26042029

186228,68

100

M Computers s.r.o.
1.

B. Smetany 206/III,
380 01 Dačice

2.

AutoCont CZ a.s.,
Hornopolní 3322/34,
70200 Ostrava

47676795

211065,-

88,23

3.

MCS plus spol,
Janáčkova 888/4,
693 01 Hustopeče

25535391

239040,-

77,90

Doporučená nabídka je nabídka uchazeče č.2, a to M Computers s.r.o., B. Smetany 206/III,
380 01 Dačice, IČ 26042029.

Přečteno a podepsáno přítomnými členy komise dne : 5.5. 2014
Bc. Josef Hlavňovský
.^^P^'

Ing. Jan Malhocký
Ing. Josef Běhůnek

../.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENA KOMISE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Kancelářská výpočetní technika- pracovní stanice"
Jako člen komise ustavené
v zadávacím řízení činím toto:

zadavatelem

pro provedení

procesních úkonů

čtstné prohliiml
Prohlašuji na svou čest, že
- jsem se nepodílel na zpracování žádné z podaných nabídek
- nemám osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky
- s žádným z uchazečů mě nespojuje osobní, pracovní ani jiný obdobný poměr
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluproste
vůle a jsem si vědom všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů.
Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkající se
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadavateli.
Současně prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se
dozvěděl v souvislost s výkonem své funkce.
V Břeclavi dne 2.5.2014

Bc. Josef Hlavňovský
Ing. Jan Malhocký
Ing. Josef Běhůnek

M.

