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Město Břeclav
MUBR:
MUBR-S:
Vyřizuje:

7848/2014
2239/2014
OŠKMS, Ing. Markéta Sýkorová
tel.: 519 311 236
mail: marketa.svkorova@breclav.eu

Datum:

03.02.2014

ZÁVĚREČNÁ

ZPRÁVA

Název veřejné zakázky:
„Zajištění občerstvení na 15. reprezentačním plese města Břeclavi"
Zadavatel:
Město Břeclav
se sídlem nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav, PSČ: 690 81
zastoupený MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ: 00283061
1. Datum a místo otevírání obálek
Do stanovené lhůty pro podání nabídek byla doručena pouze jedna obálka s nabídkou
ke shora uvedené veřejné zakázce. Tato obálka s nabídkou, byla otevřena dne 03.02.2014
v době od 09:00 hodin do 09:30 hodin v kanceláři č. 311, Odboru školství, kultury, mládeže
a sportu Městského úřadu Břeclav (dále jen OŠKMS).
2. Hodnotící komise
Zadavatel jmenoval tyto členy komise:
Předsedkyně: Ing. Markéta Sýkorová
Členové:
Radka Kobrová
Vlasta Hanáková
3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 31. ledna 2014 (pátek) do 12:00 hodin, byla přijata jedna
nabídka.
4. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po ukončení lhůty pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Markéta Sýkorová
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5. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo Obchodní firma / název dodavatele /
nabídky zájemce

1.

Anna Nešporová, Břeclav - Poštorná

IC
dodavatele /
zájemce

v

Datum
podání
nabídky

Čas podání
nabídky

425 98 818

31.01.2014

11:46 hodin

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
v

Žádná nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyřazena.
7. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Hodnotící komise provedla kontrolu nabídky, zda splňuje kvalifikační předpoklady podle
výzvy k podání nabídek. Hodnotící komise důslednou kontrolou nabídky zjistila, že doručená
nabídka splnila požadavky na kvalifikaci dle výzvy k podání nabídek.
Základním hodnotícím kritériem bylo:
Hodnotící kritéria
1. Cena

30%

2. Množství

30%

3. Komplexnost nabídky a pestrost nabízeného občerstvení

40%

Hodnocení proběhlo tak, že byla zjištěna cena nabídky, objem dodávky, komplexnost nabídky
a pestrost nabízeného občerstvení.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Markéta Sýkorová
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8. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek
Pořadí
nabídky

1.

Obchodní firma
/ název uchazeče

Anna Nešporová,
Břeclav - Poštorná
(Nabídka č. 1)

Nabídková cena
uchazeče

Celkové
množství
potravin

109.500 Kč bez DPH

500 kg

273,75 Kč
bez DPH / osobu

Pestrost
(druhy) pokrmů

34 x studené pokrmy (122 kg)
44 x teplé pokrmy (216 kg)
13 x přílohy (39 kg)
6 x saláty (18 kg)
4 x teplé omáčky (12 kg)
3 x dipy (6 kg)
15 x variace dezertů (57 kg)
1 x ovocná pyramida (20 kg)
2 x čokoládová fontána (10 kg)

1,25 kg / osobu
(bez pečiva)

122 druhů (bez pečiva)
variace pečiva
grilování pokrmů před hosty (LIVE
COOKING)
servírování - otevírání ústřic před
hosty
výroba čerstvé zmrzliny před hosty

Doporučená vítězná nabídka je nabídka uchazeče č. 1 - a to nabídka paní Anny
Nešporové.

Přečteno a podepsáno přítomnými členy komise dne 03.02.2014
Podpisy členů komise:

1 Ing. Markéta Sýkorová
2

Radka Kobrová

3

Vlasta Hanáková
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