Základní škola pro žáky s poruchami zraku
Náměstí Míru 19
120 00

Praha 2 - Vinohrady

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
V souladu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1.

Evidenční číslo veřejné zakázky:
Zakázka na realizaci stavby: - EAO – Rekonstrukce osvětlení - učebny“ v objektu Základní školy pro žáky s poruchami zraku
Praha 2, Náměstí Míru 19, zadané zadavatelem dne 16. 05. 2022 formou výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v souladu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a dále ve
smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“.

2.

Číslo části veřejné zakázky: není

3.

Identifikační údaje o zadavateli

4.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Základní škola pro žáky s poruchami zraku

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele

Náměstí Míru 19, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

PhDr. Martina Malotová, MBA - ředitelka ZŠ pro žáky s poruchami
zraku

Seznam posuzovaných nabídek
Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

LUCKY PROJEKT INVESTING,
s.r.o.

IČ:

07485867

26.05.2022

7:03

2.

Ing. Pavel Janů

IČ:

75377951

26.05.2022

7:16

3.

MOZAIK spol. s r.o.

IČ:

49357999

26.05.2022

7:28

4.

Miroslav Vaněček - VASMaR

IČ:

13261169

26.05.2022

9:40

IČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Číslo nabídky

6.

Čas podání
nabídky

Datum podání
nabídky

1.

#ODKAZ!

5.

IČ/RČ/datum narození dodavatele/zájemce

Důvod vyřazení nabídky

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle hodnotících kritérií ve výzvě. Jednotlivá kritéria byla ve výzvě uvedena podle stupně významu, který jim zadavatel
přisuzuje:
Nabídková cena
Doba realizace

85%
10%

Záruční doba

5%

Hodnocení bylo provedeno pomocí bodovací stupnice v rozsahu 0 - 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce byla dle dílčího kritéria přidělena bodová
hodnota, která vyjádřila úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Nabídka č. 1

Firma:

LUCKY PROJEKT INVESTING, s.r.o.

Sídlo: Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3

hodnotící koeficient:

92,370

Uchazeč má nejvyšší nabidkovou cenu - pro zadavatele je tato nabídka ekonomicky nejmíň výhodná. Ostatní hodnotící kriteria průběžná doba realizace - 60 dnů a záruční doba 48 měsíců jsou srovnatelná s ostatními nabídkami.
Nabídka č. 2

Firma: Ing. Pavel Janů
Sídlo: Na Kolečku 2458, 413 01 Roudnice n. Labem

hodnotící koeficient:

96,977

Uchazeč má druhou nejnižší nabidkovou cenu - pro zadavatele je tato nabídka ekonomicky již méně výhodná. Ostatní hodnotící kriteria
průběžná doba realizace - 58 dnů a záruční doba 48 měsíců jsou srovnatelná s ostatními nabídkami.
Nabídka č. 3

Firma: MOZAIK spol. s r.o.
Sídlo: Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Strahov

hodnotící koeficient:

100,000

Uchazeč má nejnižší nabidkovou cenu - pro zadavatele je tato nabídka ekonomicky kompletně nejvýhodnější. Ostatní hodnotící kriteria
nejkratší průběžná doba realizace - 47 dnů a nejdelší záruční dobu 60 měsíců jsou pro zadavatele též nejvýhodnější.

Nabídka č. 4

Firma: Miroslav Vaněček - VASMaR
Sídlo: Ke Křížku 165, 251 66 Mirošovice

hodnotící koeficient:

95,855

Uchazeč má druhou nejvyšší nabidkovou cenu - pro zadavatele je tato nabídka ekonomicky již nevýhodná. Ostatní hodnotící kriteria
průběžná doba realizace - 63 dnů a záruční doba 48 měsíců jsou srovnatelná s ostatními nabídkami.

7.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek doporučené komisí zadavateli
Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

IČ/RČ/datum narození
dodavatele/zájemce

1.

MOZAIK spol. s r.o.

49357999

2.

Ing. Pavel Janů

75377951

3.

Miroslav Vaněček - VASMaR

13261169

4.

LUCKY PROJEKT INVESTING,
s.r.o.

07485867

Jako první v tabulkovém pořadí se umístila firma MOZAIK spol. s r.o., se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Strahov, která
v součtu hodnocení získala nejvyšší počet bodů. Vzhledem k těmto skutečnostem hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu
s touto firmou.
8.

9.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Obchodní firma/název/jméno, příjmení organizace
Datum
vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním podpisu
či obdobném vztahu
zprávy

PhDr. Martina Malotová MBA

ředitelka ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Nám.
Míru 19

26.05.2022

Ing. Věra Šitavancová

ekonomka ZŠ pro žáky s poruchami zraku,
Nám. Míru 19

26.05.2022

Ing. Lukáš Pojar

OP ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Nám. Míru
19 - AD

26.05.2022

Ing. František Postránecký

OP - ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Nám. Míru
19

26.05.2022

Ing. Zdeněk Frelich

OP ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Nám. Míru
19 - TDI

26.05.2022

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
Zasedání hodnotící komise bylo ukončeno dne:
Zapsal/-a :

10.

26.05.2022

v 12,40 hod

Ing. František Postránecký

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli
26.05.2022
dne
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele
Podpis oprávněné osoby
zadavatele

Razítko zadavatele

PhDr. Martina Malotová, MBA - ředitelka ZŠ pro žáky
s poruchami zraku

Podpis

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
A. Identifikační údaje o ostatních zadavatelích
Pořadové číslo zadavatele

2.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele
Poz: Zadavatel zkopíruje tuto tabulku tolikrát, kolikrát je třeba (v každé další tabulce zvýší pořadové číslo zadavatele o „1“ – 3., 4., …)

B. Informace o nahlížení do zprávy

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

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

Datum
nahlédnutí do
zprávy

Náklady za
výpis/opis v Kč

Podpis osoby,
která nahlédla
do zprávy

