Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Veřejná zakázka

1.

Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800
Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání žáků a učitelů
Předpokládaná hodnota bez DPH: 687.914 Kč
Lhůta pro podávání nabídek: 3. 7. 2015 do 10.00 hod
Identifikační údaje o zadavateli

2.

Název/obchodní firma
zadavatele

Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

Sídlo/místo podnikání

Jana Palacha 804, Turnov

IČO

00854981

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či
za zadavatele

Mgr. Miroslav Vávra
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Místo konání hodnotící komise:
Datum konání hodnotící komise:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

3.

Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov
3. 7. 2015
10.05 hod
12.00 hod

Seznam oslovených dodavatelů (doplňte řádky dle potřeby)

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4

48032778

ALBION jazyková škola s.r.o.

Milady Horákové 324/14, 602 00 Brno-střed

26218917

FliCom Travel s.r.o.

Křesomyslova 364/19, 140 00 Praha 4 – Nusle

24287393

INTACT – studium v zahraničí, s.r.o.

Kotlářská 914/21, 602 00 Brno – střed

26907178

Jazyky v zahraničí s.r.o.

Kouřimská 303/28, 284 01 Kutná Hora

28222407

KRISTOF s.r.o. – cestovní kancelář

Moskevská 28/23, 460 01 Liberec IV-Perštýn

62739387

STUDENT AGENCY k. s.

Nám. Svobody 86/117, 602 00 Brno – město

25317075

Studyline s.r.o.

Uhelný trh 414/9, Praha 1 – Staré Město

26125072

Weco-Travel (CZ) s.r.o.

Thámova 183/11, 186 00 Praha 8

00551163
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4. Uveřejnění výzvy1
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
www.msmt.cz dne 22. 6. 2015
webových stránkách ZS kraje www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj dne 22. 6. 2015
dále byla zveřejněna na stránkách školy www.gytu.cz dne 22. 6. 2015

Seznam předložených nabídek

5.

Nabídku doručili tito uchazeči
Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas podání
nabídky

1.

RNDr. Martin Václavík

10648356

Růžďka 375

2.7. 2015, 13:50 hod

2.

Alfa Agency Travel s.r.o.

02588650

Nám. Svobody 12

3.7. 2015, 9:50 hod

1

Pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových stránkách kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem
např. na webových stránkách zadavatele atd.
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6.

Hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Pracovní zařazení

PaedDr. Jaroslava Dudková

zástupkyně ředitele školy

Martina Knéblová

účetní školy

Mgr. Iva Fejfarová

pedagog

Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací obdržených nabídek a následně podepsali čestné
prohlášení o nepodjatosti.

Průběh jednání hodnotící komise:
7.

Posouzení nabídek

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
(Pozn: Zadavatel může stanovit, že kontrolu fáze úplnosti obálek provede samostatná komise pro otvírání obálek. Na postup ustanovené tříčlenné
komise pro otvírání obálek se analogicky použije postup dle § 71 až 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V tomto případě je nutno
související skutečnosti též uvést v zápise.)
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly
povinnou součástí nabídky.
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Těmito údaji a doklady jsou:
∙

Krycí list nabídky

∙

Nabídková cena

∙

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady

∙

Návrh smlouvy

∙

Popis nabízených služeb

∙

Čestná prohlášení

Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele)
Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotlivých nabídek z hlediska splnění požadavků na předmět plnění dle výzvy.
Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že:
Číslo nabídky

1 (nabídka na část C)

Obchodní firma nebo název:

RNDr. Martin Václavík

Sídlo:

Růžďka 375

Právní forma:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ:

10648356
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Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

/Ne

Nabídková cena s DPH / bez DPH:

457162Kč / 446872 Kč

Další posuzované požadavky

∙

Krycí list nabídky

Ano

/Ne

∙

Nabídková cena

Ano

/Ne

∙

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady

Ano

/Ne

∙

Návrh smlouvy

Ano

/Ne

∙

Popis nabízených služeb

Ano

/Ne

∙

Čestná prohlášení

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano
Ne

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět plnění stanovený
zadavatelem v zadávacích podmínkách:

Ano
Ne
Z nabídky není zřejmé, zda bude výuka zajištěna
rodilým mluvčím.
Nabídka nesplňuje požadavek dle Výzvy k podání nabídek
– místo odjezdu a příjezdu Turnov, Jana Palacha 804
Nabídka :
je úplná
není úplná
Nabídka :
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:
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Číslo nabídky

2 (nabídka na část B)

Obchodní firma nebo název:

Alfa Agency Travel s. r. o.

Sídlo:

Nám. Svobody 12, 602 00 Brno

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

025 88 650

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Nabídková cena s DPH / bez DPH:

149.500 Kč/ 149.500 Kč

/Ne

Další posuzované požadavky

∙

Krycí list nabídky

Ano

/Ne

∙

Nabídková cena

Ano

/Ne

∙

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady

Ano

/Ne

∙

Návrh smlouvy

Ano

/Ne

∙

Popis nabízených služeb

Ano

/Ne

∙

Čestná prohlášení

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano
Ne

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět plnění stanovený
zadavatelem v zadávacích podmínkách:

Ano
Ne
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Nabídka :
je úplná
není úplná
Nabídka :
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:

Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění neúplné nabídky/ k objasnění předložené nabídky
(doplňte řádky dle potřeby)

Číslo
nabídky

Název/obchodn
í firma, IČ,
sídlo

Požadavek
na doplnění/o
bjasnění
nabídky

Termín
pro
doplnění/
objasnění
nabídky
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Datum,
čas
obdržené
ho
doplnění

Vyhodnocení, zda bylo
provedeno doplnění, které
vedlo k odstranění
identifikovaných nedostatků

8.
Seznam vyloučených nabídek
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny
z účasti ve výběrovém řízení.
Číslo
nabídky
1.

Název/Obchodní firma,
sídlo
RNDr. Martin Václavík

IČ
10648356

důvod vyloučení
Nabídka nesplňuje požadavek dle Výzvy k podání nabídek
– místo odjezdu a příjezdu Turnov, Jana Palacha 804
Uchazeč uvádí místo odjezdu Morava.

9.
Hodnocení nabídek
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:
nabídková cena s DPH s váhou 100 %

10.

Výsledek hodnocení pro část B
Pořadí

Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma,
sídlo

1.

2

Alfa Agency Travel s. r. o.
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IČ
02588650

Nabídková
cena s DPH
149 500 Kč

Odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise:
Ve lhůtě pro podávání nabídek obdržel zadavatel celkem 2 nabídky, jednu na část C a jednu na část B.
Nabídka na část C byla vyloučena z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve Výzvě k podání nabídek.
Nabídka na část B uchazeče Alfa Agency Travel s.r.o. splnila všechny požadavky a stala se tak nabídkou vítěznou.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli přidělit zakázku vítěznému uchazeči pro část B.
11.

Přílohy

Členové hodnotící komise
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise
12.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku „Zahraniční studijní pobyty pro
žáky a učitele“
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

PaedDr. Jaroslava Dudková
Martina Knéblová
Mgr. Iva Fejfarová
Zapsal//a: Mgr. Alena Jandíková

V Turnově dne 7. 7. 2015
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Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

8. 7. 2015

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
ve věci výběru nejvhodnější nabídky

Mgr. Miroslav Vávra

Vyjádření zadavatele

souhlasím s výsledkem hodnocení

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

(zadavatel může vyjádřit své stanovisko též prostřednictvím samostatného dokumentu)
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK (pokud je relevantní)
Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a příjmení
osoby, která
nahlédla do zprávy

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace, vůči níž je
osoba, která nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu
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RČ/číslo
občanského
průkazu osoby,
která nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédnutí
do zprávy

Podpis
osoby, která
nahlédla do
zprávy

