Záznam o výběru dodavatele
Identifikace zadavatele
Moravská zemská galerie v Brně
Husova 535/18
60200, Brno, Brno-město
IČO: 00094871
Kontaktní osoba: Kristýna Břečková
tel.: +420 532169151
email: kristyna.breckova@moravska-galerie.cz
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

1.

Tisk a instalace poutačů na budovu v výstavě
CJCH
N006/17/V00003821
Veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Otevírání obálek

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky 2 účastníků. Identifikační údaje
jednotlivých účastníků včetně údajů o doručení obsahuje seznam nabídek, který je přílohou
tohoto záznamu.
Nabídky byly otevírány dne 22.8.2017
na adrese ………… (uveď místo konání otevírání nabídek v pořadí dle data a času jejich
doručení.
Účastník Profi-tisk group s.r.o. :
● Nabídka splňuje požadavky, tedy:
○ Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
Účastník LH Project trade s.r.o. :
● Nabídka splňuje požadavky, tedy:
○ Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě

Informace o postupu při otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
(postup odšifrování a otevírání nabídek)
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Seznam nabídek, které byly při otevírání nabídek označeny jako nepodané a v dalším
průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet
Žádná nabídka nebyla ve fázi otevírání nabídek označena jako nepodaná.
22.8.2017
Za správnost vyhotovení: Kristýna Břečková, Produkční marketingu, Moravská zemská
galerie v Brně
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2.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Seznam účastníků, kteří prokázali splnění kvalifikace
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/
jméno a příjmení
účastníka

001

Profi-tisk group
s.r.o.

002

LH Project trade
s.r.o.

Sídlo/Adresa účastníka
Kyselovská 559/125, 78301,
Olomouc, Slavonín, Česká
republika
Strnadova 1954/35, 32600, Plzeň,
Východní Předměstí, Česká
republika

IČO/RČ/Datum
narození
účastníka
26868954
05334853

Seznam účastníků, kteří neprokázali splnění kvalifikačních předpokladů
Všichni účastníci splnili kvalifikaci.
Seznam účastníků, kteří prokázali splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/
jméno a příjmení
účastníka

001

Profi-tisk group
s.r.o.

002

LH Project trade
s.r.o.

Sídlo/Adresa účastníka
Kyselovská 559/125, 78301,
Olomouc, Slavonín, Česká
republika
Strnadova 1954/35, 32600, Plzeň,
Východní Předměstí, Česká
republika

IČO/RČ/Datum
narození
účastníka
26868954
05334853

Seznam účastníků, kteří neprokázali splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Všichni účastníci splnili podmínky účasti v zadávacím řízení.

22.8.2017
Za správnost vyhotovení: Kristýna Břečková, Produkční marketingu, Moravská zemská
galerie v Brně
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3.

Hodnocení nabídek

Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení
Zadavatel hodnotil nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
Podrobnosti kritérií hodnocení
Nabídky byly hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících
vah:
Číslo
K001

Název kritéria
Nabídková cena

Jednotka
-

Váha v %
100,00

Subkritéria
NE

Pro žádná kritéria nejsou stanovena subkritéria.
Aspekty hodnotících kritérií
Pro žádná subkritéria nejsou definovány aspekty.
Způsob hodnocení nabídek
Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocena byla nabídková cena bez DPH.
…………
(doplň popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení)

Způsob stanovení pořadí nabídek
Postup stanovení pořadí nabídek: V případě souběhu nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou
cenou se vítězná nabídka stanoví dle termínu podání nabídky. Vítěznou nabídkou se stává ta,
která byla podána dříve.
Pořadí nabídek bylo stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 1
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Seznam hodnocených nabídek
Pořadové číslo
nabídky

Obchodní firma/ název/
jméno a příjmení
účastníka

001

Profi-tisk group s.r.o.

002

LH Project trade s.r.o.

Sídlo/Adresa účastníka
Kyselovská 559/125,
78301, Olomouc,
Slavonín
Strnadova 1954/35,
32600, Plzeň, Východní
Předměstí

IČO/RČ/Datum
narození účastníka
26868954
05334853
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Výsledek hodnocení nabídek

Celkové
pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

Podaná nabídková cena

1

001

6200,00 CZK bez DPH

2

002

40486,00 CZK bez DPH
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22.8.2017
Za správnost vyhotovení: Kristýna Břečková, Produkční marketingu, Moravská zemská
galerie v Brně

Přílohy protokolu
Příloha č. 1 - Seznam nabídek
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Příloha č. 1 - Seznam nabídek
Komise obdržela ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 21.8.2017 do 23:59 nabídky následujících
účastníků:
Seznam nabídek podaných ve lhůtě pro podání nabídek
Seznam nabídek, které byly podané elektronicky
Obchodní
IČO/RČ/
Pořadové
firma/
Sídlo/Adres
Datum
číslo
název/jméno
a dodavatele
narození
nabídky
a příjmení
dodavatele
dodavatele
Kyselovská
559/125,
78301
Profi-tisk
001
26868954
Olomouc,
group s.r.o.
Slavonín,
Česká
republika
Strnadova
1954/35,
32600 Plzeň,
LH Project
002
05334853
Východní
trade s.r.o.
Předměstí,
Česká
republika

Datum a
doba přijetí
nabídky

Způsob
podání
nabídky

17.8.2017
11:30

Elektronicky

21.8.2017
08:25

Elektronicky
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