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.,VYBEROVE RIZENI NA oooÁvÁNÍ

pnosrŘsorů (ooPP) 2014'

Dne 31. 3. 2014 Ve 13:oo hodin se sešla komise na svém jednání, jehož náplní bylo otevírání obálek
s nabídkaml v zdkázce na služby 7adáVané jako zalá7la malého rozsahu, která je vymezena
zák' i.13?/2006. s'b.. o veie]ných lakazlách, ve znéni pozdějších předp]sů. (dále jen,,zákon"),
RIZENI NA DODAVANI osoBNIcH ocHRÁNNYCH
s názvem

',VYBEROVE
pnosrŘeoxŮ (ooPP) 2014'.
pnncovnÍcn

Do lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena V zadáVacích podmínkách na 28. 3' 2014 do 12:00
hodin, zadavatel přijal jednu nabídku'

SEZNAM PODANYCH NABIDEK
Názv€
1.

(2a.3.2014

1O.4Oh)

u.hazeče (Íirma)

Bařtoň á Partner s'ř.o'

sídlo uchazeče

tc

chvalkovice 58o, 779 oo
Olomouc

26410093

Hodnotícíkomise přistoupila k otevření obálky s nabídkou.

Nabídka byla

V rámci činnosti komise

otevřena, zkontrolována zda

dokumentací. Komise kontrolovala, zda je nabídkaI

je

VsoUladu se zadáVací

a)

zpracována v požadovanémjazyku;

b)

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

c)

nabídka obsahuje Všechny náležitosti požadovanézadavatelem V zadávacích podmínkách.

Po provedeni konLroly úplnosh nabidly komise provedla posouzení, a to z hlediska
poiaoovdných dokladť, správnoslia úp'nost'naoídnLtéhověcneho olnéni7at;,'ky'

Výsledek posouzení nabídek
Nabídka přjjaiá zadavatelern splňuje požadavky Vymezené zadáVacími podmínkami'

platnosii

ťiNx=.-
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Kritéřia hodnocení nabídek:

A'
B'

Nabídková cena bez DPH; Váha 50o/o
Posouzení principů nákupu; váha 5oo/o

Dílčíhodnotícíkritérium nabídková cena v Kč (bez DPH) bude hodnoceno takto:
Nabídce s nejnižšícelkovou nabídkovou cenou bez DPH bude přiřazeno 100 bodů' Další hodnocené
nabídky získajíbodovou hodnotu (přepočtené body)' která bude probíhat podle vzolce: 100 x nejniŽší
nabídková cena / hodnocená nabídková cena x váha daného kritéria. Váha v % se pro toto kritérium
vyjadřuje jako 0'50'

Dílčíhodnotícíkritérium Posouzení principů nákupu bylo hodnoceno takto: hodnotící komise sestaví
pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a priřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následUjící nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení' které Vyjadřuje míru splnění dílčíhokritéria Ve

vztahu k nejvhodnějŠí nabídce. Jednollivá bodová hodnocení nabídek dle tohoto dílčíhokritéria vynásobí
Vahou příslušnéhokritéria' Váha v o/o se pro toto kritérium Vyjadřuje jako 0'50' Nejlépe bude hodnocena
nabídka s nejpohodlnějším způsobem nákupu pro zaměstnance zadaVatele'

Hodnocení:

A'
B'

Nabídková cena
Posouzení přincipů nákupu

Bartoň a Pařtner s.r.o. '''.'' 1oo bodů
Bářtoň a Partner s.r.o. ''.''' 1o0 bodů

Predložená nabídka splnila stanovené formální poŽadavky' nebyla z toho dť]Vodu komisí Vyřazena
Po vyhodnocení kfitéria A' Nabídková cena bylo konstatováno' Že vzhledem k obdrženípouze jedné
nabídky bylo přiděleno nabídce Bartoň a Partner s'r'o' 100 bodů'

Vyhodnocení kÍitéÍiaB. Posouzení principů nákupu, komise posoudila na Vženéprincipy
a Vyhodnotila nabídku uchazeče Bartoň a Partner s.r'o' jako vhodnou pro szlF a přidělila 100 bodů'

Po

Komise doporučuje s uchaŽečémBartoň a Partneí s'ř.o. uzavřít smlouvu.

V Praze dne 31' března 2014'

Inq' Tomáš PLos
lÝ]qr.

l4artin HláVka

Inq. Jiří Plecitý

