Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Doplnění - výzva pro předložení nabídek
Zadavatel
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí,
Vsetínská 454, se sídlem: Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00843598
tel: 571 622 503, 576 809 862
zastoupený: Mgr. Antonínem Liebelem, ředitelem
e-mail: spsk@val-mez.cz
Předmět nabídky:
Obnova vozového parku - 9 místný automobil
Výzva se doplňuje o
- předpokládanou hodnotu veřejné zakázky: 616 tis. Kč včetně DPH
- způsob hodnocení nabídek (Příloha č. 4)

Příloha č. 4
Vzor způsobu hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací
v rozsahu 0 až 100 bodů.

stupnice

2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího
hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
(cena, doba provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky /
hodnota posuzované nabídky
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
(doba záruky, smluvní pokuta apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované nabídky /
hodnota maximální nabídky.

3) U dílčích hodnotících kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zadavatel stanoví hodnotící
subkritéria včetně jejich bodové váhy. Váhu jednotlivých hodnotících subkritérií stanoví
zadavatel v rozsahu 0 až 100 bodů, přičemž maximální počet bodů rozdělených mezi
jednotlivá hodnotící subkritéria může dosáhnout 100 bodů, tj. maximální bodové hodnoty
dílčího hodnotícího kritéria. Pro výpočet bodového ohodnocení u číselně nevyjádřitelných
kritérií (kvalita navrhovaného řešení, kvalita složení řešitelského týmu apod.) se použije
následující postup:
‐ nejprve se přiřadí body jednotlivým zadavatelem ve výzvě stanoveným
hodnotícím subkritériím dílčího hodnotícího kritéria, a to v bodovém rozmezí,
které jednotlivým hodnotícím subkritériím stanovil zadavatel ve výzvě;
‐ poté se sečtou bodové hodnoty přiřazené jednotlivým hodnotícím subkritériím
dílčího hodnotícího kritéria.
4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se
vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto
dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel ve výzvě, takto získané bodové hodnoty všech
dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od
nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

Mgr. Antonín Liebel, v.r.
Ve Valašském Meziříčí, 01. 12. 2010
IČ 00843598, Telefon: 571 622 503 Fax: 571 622 503

