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Příloha č. 2 
Hodnocení nabídek 

 

 

I. Otevírání obálek 
 
1. 
Otevírání obálek se uskuteční dne 9. dubna 2009 ve 12,30 hod. v advokátní kanceláři JUDr. Miroslava 
Pavlovského, na adrese Sokolovská 385/200, Praha 8 – Libeň. 
Každý uchazeč je oprávněn se otevírání obálek účastnit. Za každého účastníka smí být přítomna pouze 
jedna osoba (buď statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce), která je povinna prokázat svou 
totožnost a své oprávnění účastnit se za uchazeče. 
 
2. 
Při otevírání obálek bude kontrolováno: 

- včasnost doručení nabídek 
- neporušenost obálek 
- obsah obálek po stránce formální, tedy 
- požadované doklady týkající se kvalifikačních předpokladů 
- přítomnost návrhu smlouvy 
- přítomnost vlastní nabídky 

 
O otevírání obálek bude sepsán protokol. 
 
3. 
Z dalšího řízení budou bez dalšího vyřazeny nabídky, které 

- byly doručeny pozdě 
- neobsahují vlastní nabídku (její obsah zkoumán nebude) 
- neobsahují návrh smlouvy 
- neobsahují doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

O vyřazení z řízení bude uchazeč bez prodlení písemně vyrozuměn. Pokud bude přítomen otevírání 
obálek zástupce uchazeče, bude vyrozuměn ústně, což stvrdí svým podpisem do protokolu. 
 
4. 
Pokud  

- návrh smlouvy bude obsahovat nejasnou či nesrozumitelnou nabídkovou cenu, její splatnost, 
či nabídková cena nebude uvedena zvlášť bez DPH a s DPH,  nebo 

- doklady prokazující profesní a technické kvalifikační předpoklady uchazeče nebudou úplné či 
budou-li některé z nich chybět,  

bude zástupce uchazeče na místě či uchazeč telefonicky, faxem či mailem vyzván, aby tyto nedostatky 
nejpozději do okamžiku předpokládaného zahájení své prezentace nabídek (viz níže čl. II.) odstranil. 
Nedostatky může odstranit v této lhůtě, aniž bude prezentaci své nabídky provádět. Pokud tak neučiní, 
bude z řízení vyřazen.   
 
5. 
Proti rozhodnutí o vyřazení z výběrového řízení není opravný prostředek přípustný.  
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II. Prezentace nabídek 
 
Každý uchazeč bude mít možnost svoji nabídku prezentovat před hodnotící komisí. Prezentace 
nabídek se bude konat u zadavatele dne 14. dubna 2009, ve velké zasedací místnosti ve 12. podlaží 
budovy na adrese Praha 9 – Jarov, Učňovská 100/1. 
Uchazeči budou k prezentaci vhodnou formou (fax, mail, telefon) vyzváni v den otevírání obálek či 
v den následující, s uvedením předpokládané hodiny, kdy by jejich prezentace měla začít. Dostaví-li se 
jejich zástupce k otevírání obálek, bude mu tento čas sdělen ústně. Pořadí uchazečů při prezentaci se 
bude řídit pořadím, ve kterém byly doručeny jejich nabídky. Pokud se uchazeč k prezentaci v uvedený 
čas nedostaví, bude jeho nabídka hodnocena na základě dokladů, které byly ve lhůtě předloženy.  
Uchazeč bude mít k prezentaci k dispozici PC a diaprojektor s plátnem. Celá prezentace bude 
zaznamenávána filmovou kamerou. 
 
 
 
III. Hodnocení nabídek 
 
Nabídky budou hodnoceny na základě těchto kritérií 
 
Cena – váha 45% 
Uživatelská přívětivost – váha 35% 
Smluvní majetkové sankce – váha 20% 
 
 
 
IV. Uzavření smlouvy 
 
Na základě doporučení hodnotící komise určí zadavatel vítěze výběrového řízení a pořadí uchazečů  
na dalších místech. O tomto rozhodnutí zadavatele budou uchazeči neprodleně písemně informováni. 
Proti rozhodnutí zadavatele není opravný prostředek přípustný. 
 
Vítězný uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy, případně k jejím úpravám před podpisem. Pokud 
vítězný uchazeč smlouvu nepodepíše z jakýchkoliv důvodů do pěti dnů od doručení výzvy k podpisu 
smlouvy, bude k podpisu vyzván uchazeč, který se umístil na druhém místě.  
 
 


