
zpRÁvA o posouzENíA HoDNocEt{í Hneíoex
veŘe.lruÉ zel<Ázt<v runlÉno RozsAHu ll. KATEGoRIE

které se kona|o dne 6.8.2021 od 9 hodin
zadavatele 1 , Mateřské školy Karlovy Vary,

v Karlových Varech - Doubí, budově ředitelství
Komenského 7, příspěvková organizace.
názakázka

3. složeni hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla v počtu ,......,J-,,,,,,,,,., et"n,:,,

Členové komise zvolili předsedu a místopředsedu komise: /

Předsedou komise byl zvolen:.....,..,,.. .)/n.4,!Ů,,,)/Í.*p.q.(,0.... ...

Místopředsedoukomisebyl zvolen:.....Ý.l.TIÍ....St(rP.nh.! .

Seznam nabídek

,,Herní plocha MŠ Cestička"

2. ldentifikační o zadavatel

Název zadavatele
1 , Mateřská ško|a Karlovy Vary,
Komenského 7, přispěvková orqanizace

sídlo zadavatele Komenského 4817 , 360 07 Karlovy Vary

lč 71237 003

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Mgr, Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka

Jméno a příjmeni
člena hodnotíci komise

//4/,4 bgá"/7
pbL /4/

ťir(Á (nuíoul

Nabídka
doručena

osobně/poštou
obchodní jméno a sídlo účastníka

s.l/. 0 , /t,/lowsk

//l

Podpis

Pořadové
číslo

nabídky

óasový údaj
o oředání nabídkv

datum hodina

,l J.8 !4 /0.1o X
|6e 1n

, b2,š-
7Vtvtlnl\ -,(l*, h:, t ./1 ;JĎ_z^el



5. Kontrola kvalifikace a posouzení nabídek

Hodnotící komise přistoupila k posouzení prokázání splnění kvalifikace a došla u jednotlivých
účastníků k následujícím zjištěním:

Účastník
číslo NázeV

Splnění
kvalifikačních
předpokladú

Nabídka
obsahuje

mimořádně
nízkou

nabídkou cenu

Nabídková
cena

bez DPH

Nabídka
účastníka

bude
hodnocena

Poznámka

1. 4 tarr ,-//l/0 lí 4I4 U7,"j, l/,
2.

4.

5,

6, Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení
,íazell

účastník
číslo Název

Splnění
kvalifikačních
předpokladů

Nabídka
obsahuje

mimořádně
nízkou

nabídkou cenu

Nabídková
cena

bez DPH

Nabídka úěastníka
nebude hodnocena

z důvodu

1 2<
2.

3,

4.

5,

7. Popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním

Komise hodnotila nabídky účastníků, kteří prokázali splnění zadavatelem požadované

kvalifikace a jejichž nabídky sp|nily zákonné požadavky, tedy nabídky účastníků č, , . . ,/. . . . .

Hodnotící komise nabídky hodnotila v sou|adu s bodem . .. 7, ,(0-,-Zaaa,^^ d"Y"mentace,

8. Hodnocení nabídek
)

Komise bude hodnotit nabídky účastníků č, .,.,.,{,.,..,..
Po posouzení nabídek stanovila hodnotící komise následné pořadí úěastníků:

l/"z



obchodní firma účastníka

4í4. !f)?, J0 SOFT,l. /. o

9. Vyjádření členů komise
(Vznesené výhrady, odchylné názory)

Příloha č. l,/Prézenóní listina z jednání hodnolící komise,
Příloha č, Z:É:etná prohlášení členů a nánraOníků ÉÓJnotící komise.

Vry!ry|.*!!tr 6,8,2021

-r^^-- 3. člen komise2, č|en kom jse

,\
4, č|en komise 5, č|en komise 6, člen komise

10 Předání o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
zpráva byla předána zadavatéli dne

Jméno a příjmení osoby opráVněné
jednat jménem zadaVatele

Podpis opráVněné osoby zadavatele

(
Razítko zadavatele

/q

360 07 Kaílovy V.ýy, x;D)!nskóho.48/7

tr wv1' l: lu|:,Iif llá iíq|,"

ecE!..::#:::1,,,,,,.99



)

Prezenční listina zúčastněných osob z jednání
veřejnou zakázku,,Herní plocha MŠ Cestička".

Příloha č.'|

hodnotící komise pro

-3a*2ú"z,*/ /ro*r
J ltlbotlr' , /ail
3lufull' dt:b(

Karlovy Yary 6. 8.2021



Příloha č. 2

ní členů a dnotící komise

Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise změny týkající
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadav

dle zdkonl č, I34/2016 Sb,, o x,ttdtívání veřejnjch zgk(izek,

Jako čIen (náhradník) hodnotící komisc pro otevíránj obálek s nabídkarni pro vetc.itrou
zakázkLt malélro rozsahu II. kategorie ,,Herní plocha MŠ Cestička'. tlne 6, 8. 2ó21 podaných
do výběrového řízení činím toto čestnó prohlášení:

,,Čestně prohlašuji, že nejsem ve vzlahu k přetlmělu veřejné zakúzlqt a k.jejím uchazečůnt
žádným 4lůsobem podjatý/á. Nepodílel/a jsem se na zpracování nabítlý a nemám o,sobní
zťtjem na zadání příslušné veřejné zakázlE. s uchazeči nlě nespojuje o,sobní, pracovní či jiný
obdobný poměr.

současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise naslanou zntěny týkttlící se
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadavc' -

,'/j z-,.:,z
V Kttrluvých Varlch tlnc .(.({. (:'(.(.., .. . .

,,česmě prohlašuji, že nejsem ve yzlahu k přeclnlětu veřeiné zakázky a k jejím uchazečům
žátlným zpťtsobem podjaty/á. Nepodílel/a jsenl se na zpracovúní nubítlky a nemám osobní
záiem na zadúní příslušné veřejné zakázlql. S uchazeči mě nespojuic osoini, pra,,uvní ci jiný
obdobný poměr.

/'_P y'al,t
V Karltnýt,h Varcch tJnt, .,.?,..Y... (.(Í.'/.,,..,

,,cestně prohtašuji, že nejsem ve vzlahu k přetlnlětu veřejné zakúzky ,l t pii, uc.hazečům
žádným způsobem podjatý/ti. Nepodílel/a jsem se na zpracování nabítllgl a nemám osobní
zájem na zadání příslušné veřejné zakázlgl. S uchazeči mě nespojuje osoiní, pracovní či jiný
obdobný poměr.

Sclučasně prohla,šuji, že pokud v průběhu .jednání komise nastanou změny týkající se 4
uvL,dc nL| ho prohl ó.ie n í. ntllr,,dl r,nč tu oznú m í n zatltlvutel i.

V Karluvých V,lrcch clnL ,. ...h...(. . i ? /

,,čestně prohtctšuji, že nejsem ve vzlahu k přectmětu veřejné zakáztry a k jejím uchazečům
žádným způ,sobem podjalý/á. Nepodílel/a .jsem se na zpracclvání nabídl7l a nemám ostlbní
zájem na zudání příslušné veřejné zakázlql. S uchazeči mě nespoiu.je osoiní, pracclvní či jiný
obdobný poměr.

,současně prohlašuji, že pokutl y pr{tběhu jednání komise nctsturulu změny týkající se
uvedeného prohltíšení, neprodleně to oznámím zatlcl,ateli.

V Karluvých Vartt.h c]nt . ., ,. ..aŠ .X


