
ZPRÁVA O POSOUZENÍA HODNOCENÍ NnSÍOeX
veŘelruÉ zel<Ázt<v ruRlÉno RozsAHU ll. KATEGoRIE

které se konalo dne 6, 8, 2021 od 10,30 hodin v Karlových Varech - Doubí, budově
řediteIství zadavatele '1. Mateřské ško|y KarIovy Vary, Komenského 7, příspěvková
organizace,

2. ldentifikačníúdaie o zadavateli

Název zadavatele 1 . Mateřská škola Kar|ovy Vary,
komenského 7, příspěvková orqanizace

sídlo zadavatele Komenského 4817 , 360 07 Karlovy Vary

lč 71237 003

osoba opráVněná jednat jménem zadaVatele Mgr, Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka

3. složení hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla v počtu .....,.,.3.,........ eÍnt.
Členové komise zvolili předsedu a místopředsedu komise: /
Předsedou komise byl zvoten:,...,,/,.(.Tť.4.....5:t(../?.ev.(fr.. ,..l....,.. .

Místopředsedou komise byl zvolen: ......t/.0,/r/i. ,,./á4.a.4/rt..............

,,M|hovišté - MŠ sluníčko Východní6"

Jméno a př'tjmení
člena hodnotící komise Podpis

/?+z"r be?%a,v"ř/
,/lul /+uDp u' /
/ t7VÁ /-/*>"J
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5. Kontrola kvalifikace a posouzení nabídek

Hodnotící komise přistoupila k posouzení prokázání splnění kvalifikace a došla u jednotlivých
účastníků k následu,jícím zjištěním:

Úěastník
číslo Název

splnění
kvalifikačních
předpokladů

Nabídka
obsahuje

mimořádně
nízkou

nabídkou cenu

Nabídková
cena

bez DPH

Nabídka
účastníka

bude
hodnocena

Poznámka

1. 4u17 l//0 //{ /í!" /68,! V y'tq
2.

3,

4.

5,

6. Seznam nabídek, které byly hódnotící komisí ze zadávacího řízení
íazen

Úěastník
číslo Název

Splnění
kvalifikačních
předpokladú

Nabídka
obsahuje

mimořádně
nízkou

nabídkou cenu

Nabídková
cena

bez DPH

Nabídka účastníka
nebude hodnocena

z důvodu

1 .<
2.

4.

5.

7. Popis způsobu hodnoceni zbývalicich nabídek s odůvodněním

komise hodnotila nabídky účastníků, kteří prokázali splnění zadavatelem požadované
kvalifikace a jejichž nabídky splnily zákonné požadavky, tedy nabídky účastníků č. ... l.......
Hodnotící komise nabídky hodnotila v souladu s bodem . /.e zadávací dokumentace.

8. Hodnocení nabídek
,/

Komise bude hodnotit nabídky účastníků ě. ...,.,:1. , ...
Po posouzení nabídek stanovila hodnotící komise následné pořadí účastníků:

//j



Pořadí
nabídky

cena bez DPH
nabídnutá účastníkem obchodní firma účastníka

1 l54. /64 ,J.o 4 SoF7|s.r,o,
2.

4.

Á

l
Příloha č. 1f}rezenční Iistina z jednání hodnotící komise.
Příloha č. Z Cestná prohlášení členů a náhradníků hodnotící komise,

V K"r]9uýt tr3r"9ryne 6. 8.2021 )

ZffnXomlsě1 . člen komise

9. Vyjádření členů komise
(Vznesené výhrady, odchylne náZory)

5. člen komise4. člen komise

3. člen komise

" 
kon^ise

10

6. člen kom

, Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

zpíáVa byla předána zadavateli dne 6.8 Jo47
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředite|ka

Podpis opráVněné osoby zadavatele /

I. .YrďrETsFarsKonr
KaíovyValy, Komen9kello 7,

pn jpevkov,1 olla,lrJ(e
360 07 KaílovyVaí, xonl.n!kého a8//

4ú L,iednéhtvi natellké škóly let.:óo6 677 2a9 ",

Razítko zadavatéle
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Příloha ě.4

Prezenční listina zúčastněných osob z jednání hodnotící komise pro
veřejnou zakázku,oMlhoviště - MŠ S|uníčko Východní 666.

/ ///íž./

' ,lilll
.!,ta*bu l' / n^th

Karlovy Vary 6. 8. 2021



Příloha č, /

Čestná rohl ní členů a ůh cí komise

dle zrikonc č, I34/2016 Sb., o zaddvóttí veřejných zukúzek,

Jako čIen (náhradník) hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veře.|Irou

zakázku t,nalého rozsahu II. kategoric ,,Mlltoviště - MS Sluníčko Východní 6" clne 6, 8. 202l
podaných do výběrového řízení činím toto čestné prohlášení:

,,Česmě prohlašuji, že nejsem ve vztahu k přednlětu veřejné zakázlql a kjejím uchazečŮm

žtídným způsobem podiatý/á. Nepodílel/a jsem se na z1lracování nabídlg, a nemánl o,sobní

zdjem na zadóní příslušné veřejné zakázlgl. s uchazeči mě nespoiuje osobní, pracovní či jitlý
obdobný poměr.

Současně prohlašuji, že pokutl v průběhu jednQní komise nas](l!9u ]!]!ny týkající se
uvedeného prohlá,šení, neprodleně to oznámím zadt

./v z*v
V Kurltwýth Vurtc,h Jnc ( ( ..

,,Cestně prohlašuji, že nejsenl ve yzlahu k předmělu veřejné zakázlql a k jelím uchazečŮm

žtidným způsobem podjatý/á. Nepodílelh,jsem se na zpracování nabídlql a nemám osobní
zájem na zudání příslušné veřainé zakázlry. S uchazeči mě nespojuje osobní, pracovní či jiný
clbdobný poměr.

Současně prohlašuii, že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkající se
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadavat,

e.{v kar]ovúch varech dne 4,1ll ,.

V

,,Česmě prohlašuji, že nejsenl ve vzlahu k předmělu veřejné zakázlq, a k ieiím uchazečům
žádným způsobem podjatý/á. Nepodílel/a jsem se na zpracování nabídlq, a nemám osclbní
záiem na zadání příslušné veřejné zakázlql. S uchazeči mě nespoiuje osobní, pracovní či.jiný
obdobný poměr.

Současně prohlašuii, že pokud v průběhu jednání koul]§g !]g§lqlou změny lýkqiíc! se ,/
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadavaíeli.

/' ,? lna,f
V Karlový,,h l/ar,,ch dne .........q.,Y.] .,?.."..(......

,,Čestně prohlašuji, že nejsem ve vztahu k předmětu veřejné zakázlq a k jejím uchazečům
žádným způsobem podjarý/á. Nepodílel/a jsem se na zpracování nabídlry a nemám osobní
zájem na zadání příslušné veřejné zakázlql. S uchazeči mě nespojuje osobní, pracovní či jiný
obdobný poměr.

Současně prohlašuji,
uvedeného prohlášení,

že pokud v průběhu jednání komise
neprodleně to o4námím zadavateli.

V Karlových Varech dne

nastdnou změny týkající ,se


