
Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, Řehořova 3, 618 00 Brno

Zpráva o hodnocení nabídek
podle Organ izačn í směrn ice č.4/2O2Ovydané Radou městské části Brno - Černovice pro

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi

z. úorur o pŘíToMNÝcH čleruecl KoMlsE pRo HoDNocENí Nnsíorx
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek byli přítomni níže uvedení členové
komise:
Předseda: Mgr. Vilém Nejezchleb
Členové: Mgr. Josef Binek, Daniela Langr

g, úorur o MísTĚ A DATu KoNÁNí
Otevírání obálek s nabídkami a následné vyhodnocení nabídek se uskutečnilo dne 2.3,2021
v ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o. a bylo zahájeno ve ].3,30 hod.

4. ZÁZNAM O KONTROIE PŘEVZATÝCH NABÍDEK
Komise převzala od zadavatele celkem 3 nabídky, které byly podány v řádné lhůtě stanovené
pro podání nabídek. Komise provedla kontrolu nabídek a konstatuje, že všechny obálky s

nabídkamijsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou neporušeny.

5. ZÁZNAM O VÝSLEDKU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle
pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje:

1. lDENTlFlKAčruí Úorur o VEŘEJNÉ zARÁacE AZADAVATEI|
1.1. N ázev veřejné za kázky: PRoJ EKcNl TABU LE 2021 - Zs BRNo, REHoRoVA 3,

p. o.

1.2. ldentifikační údaje o zadavateli
Název: Základníškola, Brno, Řehořova 3, p. o.

Sídlo: Řehořova 3,618 OO Brno
lč: 49466t35

1.3. Druh veřejné zakázky: Dodávka
1.4. Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu do 300 000,- Kč

bez DPH
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Nabídka číslo 1
Doručeno 25.2.2o2I v 9,09 hodin
Název uchazeče c sYsTÉM cz a. s.
Adresa Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno
lč 27675645
Dlč cz27675645
Cena bez DPH 297 500,- Kč

cena s DPH 359 975,- Kč

Kontrola splnění podmínek
Krycí list Ano
Zó klo d ní kvalifikační pře dpokl a dy Ano
P rof e s n í kv a l ifi ka čn í p ře d pokl o dy Ano
Výsledek Nabídka vyhověla kvalifikačním předpokladům a bude zařazena do

hodnocení.

Základníškola, Brno, Řehořova 3, příspěvková or8anizace, Řehořova 3, 618 oo Brno

Nabídka číslo 2
Doručeno 25.2.2O2l v 9,45 hodin
Název uchazeče ENGEL s, r. o,
Adresa Mikšíčkova 44, 615 00 Brno
lč 46979727
Dlč cz46979727
cena bez DPH 290 190,- Kč

cena s DPH 351 130,- Kč

Kontrola splnění podmínek
Krycí list Ano
Zóklad n í kva l ifikačn í před poklady Ano
P rofes n í kv o l if i ko č n í p ře d p o kl a dy Ano
Výsledek Nabídka vyhověla kvaliíikačním předpokladům a bude zařazena do

hodnocení.

Nabídka číslo 3
Doručeno 2.3.2O2L v 11,43 hodin
Název uchazeče compactive, s. r. o,
Adresa Škrobárenská 6, 617 00 Brno
lč 26915622
Dlč cz26916622
cena bez DPH 300 000,- Kč

cena s DPH 363 000,- Kč

Kontrola splnění podmínek
Krycí list Ano
Základ ní kva lifikačn í před poklady Ano
P rofe s n í kv a l if i ka č n í pře d po kl a dy Ano
Výsledek Nabídka vyhověla kvaliíikačním předpokladům a bude zařazena do

hodnocení.
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Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, Řehořova 3, 618 OO Brno

6. Nabídky doručené po lhůtě |2.3.2O2I,13,00 hod)

7. PoPls HoDNocENí NABíDEK
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro
zadání veřejné zakázky bude:

- celková nabídková cena včetně DPH - váha 100 %

Uchazeč Nabídková cena
c sYsTÉM cz a. s, 359 975,_ Kč
ENGEL s. r. o. 351 130,_ Kč
Compactive, s. r. o. 363 000,_ Kč

Dle kritérií, které zadavatel vymezil vzadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí
n abíd ku uchazeče

Výsledky hodnocení a pořadí nabídek

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Otevírání obálek s nabídkami nebyli přítomni zástupci uchazečů.

9. PoDPlsY PŘíToMNÝcH čleruŮ (ruÁunnoNíKŮ) KoMlsE PRo HoDNocENÍ Nneíorr
Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Pořadí
nabídky

obchodní firma

I. ENGEL s. r, o.

2. c sYsTÉM cz a. s.

3. compactive, s. r. o.
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Základníškola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, Řehořova 3, 618 oo Brno

Titul, jméno a příjmení
přítomného člena (popř.
náhradníka) hodnotící

komise

Obchodní firma, vůči níž je
člen hodnotící komise
v pracovněprávním či

obdobném vztahu

Mgr, Vilém Neiezchleb
Základní škola, Brno,
Řehořova 3, p. o. /r"/L

Mgr. Josef Bine k
Základní škola, Brno,
Řehořova 3, p. o.

Daniela Langr
Základní škola, Brno,
Řehořova 3, p. o.

Zapsa la: Daniela Langr
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Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, Řehořova 3, 61,8 OO Brno

10. PŘEDÁNÍ PÍSEMNÉHO ZÁZNAMU ZADAVATELl

protokol o hodnocení nabídek

Zpráva byla předána zadavateli dne 2.3.2021,

Jméno a pří|mení osoby oprávněné jednat iménem zadavatele Mgr, Josef Binek

Podpis oprávněné osoby zadavatele
,IM

Razítko zadavatele \
zÁKLADNíšxom.

,, 
tjrnD, Rehoiova 3-prlspévkova r.,rganizáce
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