Rozhodnutí o veřejné zakázce: „Dodávka ICT na zajištění distanční výuky“
Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2066 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a Pokynu zřizovatele č. 1/2019
„Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu …“

Zadavatel: ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Předmět zakázky: dodávka 28 ks notebooků na zajištění distanční výuky
Datum vyhlášení: 18. 09. 2020
Uveřejnění na www.zskol.cz: 18. 09. 2020
Zahájení příjmu nabídek: 18. 09. 2020
Ukončení příjmu nabídek: 29. 09. 2020 v 12:00 hod
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně DPH: 542 720,- Kč
Oslovení dodavatelé (datovou schránkou):
1. Habro; Jan Navrátil, Kosířská 310/18, 79604 Prostějov
2. TRIVISION s.r.o., Olomoucká 3896/114, 79601 Prostějov
3. VAHAL, s.r.o., Vrahovická 4359/56c, 79601 Prostějov
Zadavatel obdržel nabídky od těchto uchazečů:
Pořadí

Název

IČ

Sídlo

Datum a čas

1.

Denisa Švecová,
ALDEKON

13383698

Lešany 52, Lešany 79842

29. 09. 2020, 8:15

2.

Trivision s. r. o.

28612183

Olomoucká 3896/114,
Prostějov, 79601

29. 09. 2020, 11:00

Hodnotící komise se sešla 29. 09. 2020 ve 14. 00 hod v ředitelně ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova
ul. 4 ve složení:
Lenka Pluhařová, ekonomka školy
Mgr. Michal Černý, učitel informatiky a správce sítě, předseda komise
Mgr. Radek Palát, ZŠ Prostějov, E. Valenty, ZŘŠ a učitel INF
Před zahájením procesu otvírání obálek byli členové komise seznámeni s identifikací
obdržených nabídek a následně podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti. Následně
komise otevřela nabídky postupně v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny, a
zkontrolovala, zda jsou nabídky zpracovány v českém jazyce a zda je návrh smlouvy
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly každé
nabídky sdělila komise identifikační údaje každého uchazeče a informaci o tom, zda nabídka
splňuje požadavky. Komise rovněž sdělila informace o nabídkové ceně včetně DPH. Nabídky
byly posouzeny z hlediska úplnosti a přijatelnosti. Všechny nabídky splňovaly požadavky
zadavatele, žádná nebyla vyloučena. Nabídky podaly 2 uchazeči o zakázku:

1) Denisa Švecová, ALDEKON, Lešany 52, Lešany 79842; Fyzická osoba poskytující

náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2) Trivision s. r. o., Olomoucká 3896/114, Prostějov, 79601, IČO: 28612183
Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle následujícího hodnoticího kritéria:

Celková výše nabídkové ceny včetně DPH
Nastavení ICT pro distanční výuku na místě
Možnost náhradního plnění

80 %
10 %
10 %

Výsledek hodnocení
1) Denisa Švecová, ALDEKON
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH
Nastavení ICT pro distanční výuku na místě
Možnost náhradního plnění
CELKEM
2) Trivision s. r. o.
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH
Nastavení ICT pro distanční výuku na místě
Možnost náhradního plnění
CELKEM

539418,-

78,8 %
10 %
10 %
98,8 %

531482,-

80 %
10 %
0%
90 %

3) Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Denisa Švecová, ALDEKON, který
podal o něco vyšší cenovou nabídku a zároveň splňoval všechny požadavky stanovené
zadavatelem v zadávací dokumentaci a jako jediný nabídl náhradní plnění.
Ukončení zasedání hodnotící komise: 29. 09. 2020 v 15:10 hod.
Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne 30. 09. 2020. Zadavatel souhlasil s doporučením
hodnotící komise.
Uveřejnění Oznámení o výsledku veřejné zakázky jednotlivým uchazečům a na webu školy
dne 30. 09. 2020
Oběma uchazečům bylo doručeno Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
prostřednictvím jejich datové schránky.
Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána ze strany zadavatele 1. 10. 2020.
K předání zboží došlo dne 2. 10. 2020. V souladu s požadavky smlouvy byl vystaven
předávací protokol, ve kterém zadavatel potvrdil množství, kompletnost a nepoškozenost
zboží.
V Prostějově 5. 10. 2020
RNDr. Josef Hrachovec, ředitel školy

