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Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

 
 

1. Veřejné zakázky 

Název zakázky:.Dodávka zařízení PASCO 

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.10/02.0060 

Název projektu: „Popularizace technických oborů v ISŠ stavební ČB“ 

Předpokládaná cena bez DPH:   120 000,-Kč 

Lhůta pro podávání nabídek: 3. 3. 2010 do 14.00 hodin 

 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Název/obchodní firma 
zadavatele 

 
Integrovaná střední škola stavební  

Sídlo/místo podnikání  
Nerudova 59, 370 21  České Budějovice 

IČ  
00582336 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jmé-
nem zadavatele 

 
Mgr. Pavel Veselý 

 
 
Hodnocení provedla hodnotící komise ve složení:   
 
p. Ing. Jan Král, zástupce ředitele pro TEÚ, finanční manažer projektu, předseda komise 
p. Ing. Miroslav Homolka, věcný manažer projektu, tajemník komise 
p. Ing. Luboš Kubát, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, člen komise 
  
Zahájení posouzení nabídek:    5. 3. 2010 
Ukončení posouzení nabídek:      5. 3. 2010 
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3. Seznam oslovených dodavatelů 
 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

FOMAC, s.r.o. Fr. Škroupa 1521/7 

370 06  České Budějovice 

63907178 

IBSolution, s.r.o. Kněžskodvorská 2296 

370 04  České Budějovice 

26098865 

AV Media, a.s. Pražská 1335/63, 

102 00  Praha 10 

48108375 

PROFIMEDIA, s.r.o. provozovna Sovova 3, 

186 00 Praha 8 

41032098 

 
 
4. Uveřejnění výzvy 
 
Nebyla, šlo o přímé oslovení vybraných dodavatelů. 
 
 
5. Seznam předložených nabídek 
 
Nabídku doručili tito uchazeči: 
 
 

Číslo 
nabídky 

Název/Obchodní 
firma IČ Sídlo uchazeče 

Datum, čas 
podání na-

bídky 

1. PROFIMEDIA, s.r.o. 41032098 Třída Spojenců 18, 

746 01  Opava 

2. 3. 2010 

poštou 

2. FOMAC, s.r.o. 63907178 Fr. Škroupa 1521/7 

370 06 České Budějovice 

3. 3. 2010 

poštou 

3. AV Media, a.s. 48108375 Pražská 1335/63, 

102 00  Praha 10 

3. 3. 2010 

poštou 
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6. Hodnocení nabídek  
 
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise 
Před zahájením hodnocení podepsali členové hodnotící komise čestné prohlášení 
o nestrannosti.  

 

7. Posouzení úplnosti nabídky 
 

Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek 
spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. 

Těmito údaji a doklady jsou: 

 

·  Požadované plnění 

·  Nabídková cena 

·  Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenské oprávnění atd.) 

·  Návrh smlouvy 

 
Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že: 
 

Obchodní firma nebo název: PROFIMEDIA, s.r.o 

Sídlo: Třída Spojenců 18, 

746 01  Opava 

Právní forma: společnost s ručením omeze-
ným 

IČ: 41032098 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadá-
vacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou 
za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zada-
vatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  
Ne     

Nabídková cena včetně DPH 149 004,- Kč 

Závěr: Nabídka: 
 splňuje 
 nesplňuje požadavky dle 

§71 odst. 8 zákona. 
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Obchodní firma nebo název: FOMAC, s.r.o. 

Sídlo: Fr. Škroupa 1521/7 

370 06 České Budějovice 

Právní forma: společnost s ručením omeze-
ným 

IČ: 63907178 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadá-
vacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou 
za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zada-
vatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  
Ne    

Nabídková cena včetně DPH 151 092,- Kč 

Závěr: Nabídka: 
 splňuje 
 nesplňuje požadavky dle 

§71 odst. 8 zákona. 
 

Obchodní firma nebo název: AV MEDIA, a. s. 

Sídlo: Pražská 1335/63, 

102 00  Praha 10 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 48108375 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadá-
vacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou 
za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zada-
vatelem v zadávacích podmínkách: 

Ano  
Ne     

Nabídková cena včetně DPH 140 412,- Kč 

Závěr: Nabídka: 
 splňuje 
 nesplňuje požadavky dle 

§71 odst. 8 zákona. 
 

 

8. Seznam vyloučených nabídek  
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Na základě posouzení nabídek pověřenou osobou nebyla žádná nabídka vyloučena 
z účasti ve výběrovém řízení. 
 
9. Hodnocení nabídek 

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. 

Nabídky byly hodnoceny dle následujícího hodnotícího kriteria: 

• nabídková cena  

10. Výsledek hodnocení  
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 3. 
 

Číslo na-
bídky 

Nabídková 
cena 

3. 140 412,- 

1. 149 004,- 

2. 151 092,- 

 
11. Přílohy 
 
Rozhodnutí o jmenování hodnotící komise 

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 
 
12. Podpis členů hodnotící komise 
 

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu hodnocení nabídek na za-
kázku  

 

Jméno a příjmení člena hod-
notící komise Podpis 

Ing. Jan Král  

Ing. Miroslav Homolka  

Ing. Luboš Kubát  

Zapsal: Ing. Miroslav Homolka   V Českých Budějovicích dne: 5. 3. 2010 
 
Beru na vědomí doporučení hodnotící komise a vyhlašuji jako vítěze výběrového řízení 
nabídku č. 3 firmy AV MEDIA, a. s. 
 
 
 

Mgr. Pavel Veselý 
ředitel školy a manažer projektu 
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Příloha ke zprávě o hodnocení nabídek 
 
Informace o nahlížení do zprávy 
 

Jméno a příjmení 
osoby, která na-
hlédla do zprávy 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení organizace vůči níž je 
osoba, která nahlédla do zprávy 
v pracovněprávním či obdob-

ném vztahu 

RČ/číslo ob-
čanského 

průkazu oso-
by, která na-

hlédla 
do zprávy 

Datum 
nahlédnutí 
do zprávy 

Podpis 
osoby, 

která na-
hlédla do 
zprávy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


