
Gemin Protokol o výběru dodavatele

Protokol o výběru dodavatele

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
IČO: 00063797

Sídlo/místo podnikání:
Zenklova 1/35
18000 Praha

Kontaktní osoba:
Jméno: Robert Hložanka
E-mail: robert.h1ozanka@praha8.cz
Telefon: 222 805 615
Mobilní telefon: 724 858 680
Funkce/pracovní pozice: vedoucí oddělení

Specifikace VZ

Název VZ: Dodávka, implementace interaktivních úředních desek
Druh zadávacího řízení: VZMR: Uzavřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16N00044907

Dne

detail vz

31.10.2016 13:23:00

Otevírání nabídek

Seznam nabídek podaných ve lhůtě

Zadavatel obdržel 2 nabídek, které byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek do 31.10.2016 13:00. Seznam podaných
nabídek je uveden v následující tabulce:

Pořadové číslo
nabídky

2. 

3. 

Obchodní firma/název/jméno a
přijmení dodavatele

BSS Praha s. r.o.

LANGARD s.r.o.

Sídlo/místo podnikání

V Holešovičkách 1451/20,
Praha
Staropacká 897, Praha

IČO/RČ/datum
narození

Datum a čas doručení
nabídky

31.10.2016 11:53:27

31.10.2016 12:44:27

28207611

28134800

Informace o postupu při otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky

Text popisu nabídky byly otevírány v pořadí, v jakém byly doručeny

Seznam nabídek, které vyhověly požadavkům

Následující nabídky uvedené níže v tabulce splnily požadavky dle § 71 odst. 7 ZVZ. Nabídky jsou autentické a s datovými zprávami
obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno a zároveň nabídky vyhověly požadavkům uvedeným ve výzvě k podání
nabídky, tedy

• nabídky byly zpracovány v požadovaném, tj. českém jazyku
• návrhy smluv byly podepsány osobami oprávněnými jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.
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Pořadové číslo nabídky
Název
kritéria

2. 

Nabídková hodnota

Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele

i:~ DPH vč. DPH

BSS Praha s.r.o.

Nabídková cena (Kč s DPH)

Interaktivní úřední deska (4.00 ks)

3. 

Nabídková cena (Kč s DPH)

Interaktivní úřední deska (4.00 ks)

2 171950,00 

2 171950,00 1 795
000,00 376 950,00

2 171
950,00

LANGARD s.r.o.

2 272 370,32 

2 272 370,32 1877
992,00 394 378,32

2 272
370,32

Seznam nabídek, které nevyhověly požadavkům

Následující nabídky nevyhověly kontrole splnění požadavků dle§ 71 odst. 7 ZVZ a byly vyřazeny. Dodavatelé, jejichž nabídky byly
vyřazeny, budou zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení
dodavatele

Název Nabídková hodnota bez DPH vč. DPH
kritéria DPH

Odůvodnění pro vyřazení
nabídky

Žádná položka
nebyla nalezena.

Posouzení kvalifikace

Seznam dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována a jejich identifikační údaje

Pořadové číslo
nabídky
2. 
3. 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele

BSS Praha s.r.o.
LANGARD s.r.o.

Sídlo/místo podnikání IČO/RČ/datum
narození

V Holešovičkách 1451/20, Praha 28207611
Staropacká 897, Praha 28134800

U každého dodavatele bylo posuzováno prokázání splnění kvalifikace v souladu s požadavky stanovenými zadavatelem.

Seznam dokladů, kterými účastníci zadávacího řízení prokazovali technické kvalifikační předpoklady

Pořadové Název dokladu
číslo
nabídky
Dodatečně Identifikace subdodavatele,
doložený prostřednictvím kterého dodavatel
doklad prokazuje kvalifikaci
Akce Uvedení významné dodávky, která je dokladem prokazována

Označení osoby, která doklad
vyhotovila

Datum vyhotovení dokladu

Název smlouvy uzavřené se
subdodavatelem

Datum uzavření smlouvy se
subdodavatelem

Žádná položka nebyla nalezena.

Seznam dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace

Pořadové číslo
nabídky
2. 
3. 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele

BSS Praha s.r.o.
LANGARD s.r.o.

Seznam dodavatelů, kteří neprokázali splnění kvalifikace

Tito dodavatelé budou zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele
Žádná položka nebyla nalezena.

Odůvodnění pro vyloučení dodavatele
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Posouzení nabídek

Seznam posouzených nabídek

Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, je uveden v následující tabulce.

Pořadové číslo
nabídky
2. 
3. 

Obchodní firma/název/jméno a přijmení dodavatele IČO/RČ/datum
narození

Sídlo/místo podnikání

BSS Praha s.r.o.
LANGARD s.r.o.

V Holešovičkách 1451/20, Praha 28207611
Staropacká 897, Praha 28134800

Seznam nabídek, které splnily veškeré požadavky stanovené zadavatelem

Pořadové číslo
nabídky
2. 
3. 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele

BSS Praha s.r.o.
LANGARD s.r.o.

Seznam nabídek, které byly při posouzení nabídek ze zadávacího řízení vyřazeny

Dodavatelé, jejichž nabídky byly vyřazeny, budou zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

Odůvodnění pro vyřazení nabídkyPořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele
Žádná položka nebyla nalezena.

Hodnocení nabídek

Seznam hodnocených nabídek

Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, je uveden v následující tabulce.

Pořadové číslo
nabídky
2. 
3. 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele IČO/RČ/datum
narození

Sídlo/místo podnikání

BSS Praha s.r.o.
LANGARD s.r.o.

V Holešovičkách 1451/20, Praha 28207611
Staropacká 897, Praha 28134800

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním

Hodnocení bylo provedeno automaticky systémem na základě následujícího vzorce

Celkové hodnocení nabídky = l,OO*Nabídková cena

kde:
Nabídková cena = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky/ Hodnota nabídky

stanovení způsobu hodnocení:

Popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií

Pořadové číslo nabídky Dodavatel
Kritérium Hodnota Bodové hodnocení Po uplatnění vah Jednotka
2. BSS Praha s.r.e,
Nabídková cena 2 171 950,00 100,00 100,00 Kč (s DPH)
3. LANGARD s.r.o,
Nabídková cena 2 272 370,32 95,58 95,58 Kč (s DPH)
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Pořadí nabídky

Výsledek hodnocení nabídek

1.
2. 

Pořadové číslo
nabídky

2. 
3. 

Složení hodnotící komise

Popis

Vytvořil

Jméno a přijmení

Doručení

Formulář nebyl odeslán.

Obchodní firma/název/jméno a přijmení
dodavatele

BSS Praha s.r.o.
LANGARD s.r.o.

Petr Mrzena

Nabídková cena
bez DPH vč. DPH

2 171 950,00 
2 272 370,32 

31.10.2016 13:24 

Robert Hložanka

Joo Lomský ~1 f 

Petr Mrzena v.r.
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