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Město Břeclav
MUBR:
MUBR-S:
Vyřizuje:

5892/2013
82348/2012
OŠKMS, Ing. Markéta Sýkorová
tel.: 519311 236
mail: marketa.sykorovafflbreclav.eu

Datum:

23.01.2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Název veřejné zakázky:
„Zajištění občerstvení na 14. reprezentačním plese mčsta 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
Obálky s nabídkami doručenými ke shora uvedené veřejné zakázce ve stanovené lhůtě pro
podání nabídek, byly otevřeny dne 18.01.2013 v době od 10:30 hodin do 11:30 hodin
v kanceláři Mgr. Zdeňky Bakové, vedoucí OŠKMS Břeclav, a to v pořadí, v jakém byly
doručeny.
2. Hodnotící komise
Zadavatel jmenoval tyto členy komise:
Předseda:
Mgr. Zdeňka Baková
Členové:
PhDr. Milan Blažek
Radka Kobrová
Ing. Markéta Sýkorová
Ing. Pavel Šindelář (ředitel Okresní hospodářské komory)
3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 11. ledna 2013 (pátek) do 12.00 hodin, bylo přijato
5 nabídek.
4. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek byla dne 14.01.2013 v 10:37 hod. doručena ještě jedna
nabídka. Tato nebyla otevřena a posuzována.
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5. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo Obchodní firma / název dodavaíele /
nabídky zájemce

i.
2.
3.
4.
5.

MY HOTEL s. r, o., Lednice na Moravě
Anna Nešporová, Břeclav - Poštorná
BEDR Břeclav a. s,
MIMO LIMIT catering & event s. r. o., Brno
Leonard Březina, Valtice

IČ
dodavatele /
zájemce

Datum
podání
nabídky

Čas podání
nabídky

257 71 540

11.01.2013

08:53 hodin

425 98 818

11.01.2013

11:01 hodin

282 60 767

11.01.2013

11:26 hodin

292 98 938

11.01.2013

07:30 hodin

146 72 987

11.01.2013

12:00 hodin

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Žádná z posuzovaných nabídek nebyla ze zadávacího řízení vyřazena.
7. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Hodnotící komise provedla kontrolu nabídek, zda splňují předpoklady podle výzvy k podání
nabídek. Nabídky byly hodnoceny dle pořadí doručení. Hodnotící komise důslednou
kontrolou nabídek zjistila, že všech pět nabídek splnilo požadavky na kvalifikace dle výzvy
k podání nabídek.
Základním hodnotícím kritériem bylo:
Hodnotící kritéria
1. Cena / množství

60%

2. Komplexnost nabídky a pestrost nabízeného občerstvení

40%

Hodnocení proběhlo tak, že byla porovnána cena nabídek (cena nabídky byla posouzena ve
vztahu k objemu dodávky), komplexnost nabídky a pestrost nabízeného očerstvení.
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8. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek
Pořadí
Obchodní firma
nabídky / název uchazeče

3.

Anna Nešporová,
Břeclav-Poštorná
(Nabídka c. 2)

Nabídková cena
uchazeče

Celkové
množství
potravin

109.500 I « bez DPH

500 kg

273,75 Kč
bez DPH / osobu

1,25 kg /osobu
(bez pečiva)

Pestrost
(druhy) pokrmů

25 x studené pokrmy (73 kg)
32 x teplé pokrmy (209 kg)
13 x přílohy (95 kg;
5 x saláty (30 kg)
12 x dezerty (53 kg)
I x variace sýrů (15 kg;
1 x ovocná pyramida (15 kg)
2 x čokoládová fontána (10 kg)
91 druhů (bez pečiva)
variace pečiva
grilování pokrmů před hosty
výroba čerstvé zmrzliny před hosty

2.

BEDR Břeciav a. s.

91.653 Kč bez DPH

455 kg

(Nabídka č. 3)

229,13 Kč
bez DPH / osobu

1,14 kg/osobu
(bez pečiva)

31 x studené pokrmy (194 kg)
včetně sýrů
8 x teplé pokrmy (91 kg)
0 x přílohy
5 x saláty (50 kg)
1 x ovocný salát (10 kg)
I x čokoládová fontána
a 1 x variace ovoce (20 kg)
7 x dezerty (90 kg)
54 druhů (bez pečiva)
variace pečiva

3.

Leonard Březina,
Valtice,
provozovna
Restaurace
Valtická rychta
(Nabídka č. 5)

90.000 Kč bez DPH

304 kg

225 Kč
bez DPH / osobu

0,76 kg / osobu
(bez pečiva)

9 x studené pokrmy (46 kg)
15 x teplé pokrmy (109 kg)
7 x přílohy (70 kg)
7 x saláty (36 kg)
1 x ovocný salát (5 kg)
1 x variace ovoce (15 kg)
4 x dezerty (IS kg)
1 x variace sýrů (5 kg)
45 druhů (bez pečiva)
variace pečiva

3

Pořadí
nabídky

4.

Obchodní firma
/ název uchazeče

Nabídková cena
uchazeče

Ceikové
množství
potravin

MYHOTELs.ro.,
Lednice na Moravě

104.800 Kč bez DPH

318,50 kg

(Nabídka č. 1)

262 Kč
bez DPH / osobu

Pestrost
(druhy) pokrmů

0,79 kg / osobu
(bez pečiva)

10 x studené pokrmy (35,5 kg)
7 x teplé pokrmy (100 kg)
5 x přílohy (90 kg)
5 x saláty (45 kg)
1 x ovocný salát (12,5 kg)
1 x variace ovoce
a 1 x čokoládová fontána (12.5 kg)
5 x dezerty (15 kg)
I x variace sýrů (8 kg)
36 druhů (bez pečiva)
variace pečiva

5.

MIMO LIMIT
catering & event
s.r.o., Brno

90.900 Kč bez DPH
227,25 Kč
bez DPH / osobu

(Nabídka č. 4)

147 kg
(váha dezertů
nebyla v nabídce
uvedena)
0,37 kg / osobu
(bez pečiva
a dezertů)

5 x studené pokrmy (47 kg)
4 x teplé pokrmy (včetně příloh)
(80 kg)
5 x saláty (10 kg)
0 x ovoce
0 x Čokoládová fontána
1 x variace dezertů (váha
neuvedena)
1 x variace sýrů (10 kg)
16 druhů (bez pečiva)
variace pečiva

Doporučená vítězná nabídka je nabídka uchazeče č. 2 -Anna Nešporová

Přečteno a podepsáno přítomnými členy komise dne 23.01.2013
Podpisy členů komise:

l Mgr. Zdeňka Baková
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2

PhDr. Milan Blažek

3

Radka Kobrová

4

Ing. Markéta Sýkorová

5

Ing. Pavel Šindelář
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