VÝSLEDEK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK)
1. Název zakázky

„ÚIV, Praha – Distribuce dopisů pro Rychlá šetření“

2. Veřejná zakázka:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

3. Číslo zakázky:

VZ MR/1/2010/DIMAT

4. Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel

Ústav pro informace ve vzdělávání,
státní příspěvková organizace
Senovážné nám. 26
P. O. Box 1
110 06 Praha 1
RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. – ředitelka ÚIV

Sídlo zadavatele
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele
5. Seznam oslovených dodavatelů:
Číslo
Obchodní firma/ název/ jméno,
nabídky příjmení dodavatele/zájemce
1.
2.
3.
4.
5.

Casus, Direct Mail, a.s.
Univerzální zasilatelství a.s.
AKTINA kontakt, spol. s r.o.
INFAS, a.s.
Creditinfo Czech Republic, spol. s r.o.

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/
zájemce
IČ 64942503
IČ 25904183
IČ 25706047
IČ 25820702
IČ 62502034

6. Seznam posuzovaný nabídek:
Číslo
Obchodní firma/ název/ jméno,
nabídky příjmení dodavatele/zájemce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/
zájemce
IČ 15887812
IČ 25779583
IČ 64948765
IČ 49680871
IČ 28311205
IČ 60469641

Univerzální zasilatelství a.s.
AKTINA kontakt, spol. s r.o.
INFAS, a.s.
Casus, Direct Mail, a.s.
STUDIO ALLEZ s.r.o.
Creditinfo Czech Republic, spol. s r.o.

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

8. 2. 2010
10. 2. 2010
11. 2. 2010
11. 2. 2010
11. 2. 2010
11. 2. 2010

15:55 hod.
10:15 hod.
9:31 hod.
10:28 hod.
12:30 hod.
13:00 hod.

7. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Obchodní firma/ název/
INFAS, a.s.
Creditinfo Czech Republic, spol. s r.o.

Důvod pro vyřazení nabídky
V nabídce uchazeče nebyl podepsán (osobou oprávněnou
jednat za uchazeče nebo jeho jménem) návrh smlouvy.
V nabídce uchazeče nebyl podepsán (osobou oprávněnou
jednat za uchazeče nebo jeho jménem) návrh smlouvy.
Uchazeč nepředložil originály ani úředně ověřené kopie
dokladů k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.
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8. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění:
Tato veřejná zakázka byla zadána v souladu se směrnicí MŠMT (č.j.: 2371/2009-14) upravující
zadávání zakázek malého rozsahu. Zadavatel oslovil (elektronicky) 5 dodavatelů.
V termínu pro podání nabídek (11. 2. 2010 do 14:00 hod.) obdržel zadavatel 6 nabídek od uchazečů.
Na jednání hodnotící komise, které se konalo 12. 2. 2010 v 10:00 hod., v prostorách zadavatele, se
nejdříve zvolila předsedkyně hodnotící komise a bylo podepsalo čestné prohlášení o mlčenlivosti
a nepodjatosti. Otevírání obálek se provedlo postupně, a to v pořadí, v jakém byly nabídky zadavateli
doručeny. Dále se provedla kontrola, zda nabídky obsahují vše, co zadavatel požadoval v rámci výzvy
k předložení nabídek. Bylo konstatováno, že uchazeči splnil náležitosti, které byly požadovány
zadavatelem mimo uchazeče č. 3 (INFAS, a.s.) a uchazeče č. 6 (Creditinfo Czech Republic, spol. s r.o.)
viz bod 7 této zprávy.
Dále byly nabídky hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídkové ceny byly
seřazeny od nejnižší k nejvyšší nabídkové ceně. Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, byl zadavateli
doporučen k uzavření smlouvy. Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem Casus,
Direct Mail, a.s.
9. Výsledek hodnocení
Pořadí
nabídek
1.
2.
3.
4.

Obchodní firma/ název/ jméno, příjmení
dodavatele/ zájemce
Casus, Direct Mail, a.s.
AKTINA kontakt, spol. s r.o.
STUDIO ALLEZ s.r.o.
Univerzální zasilatelství a.s.

Nabídková cena v Kč bez DPH
94 400,106 080,114 880,123 040,-

11. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
Příloha originálu zprávy obsahuje: Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise, Prohlášení
o nepodjatosti a mlčenlivosti, Seznam obdržených nabídek, Kontrola závazného obsahu nabídek
uchazečů.
.
12. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zástupci zadavatele
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

15. 2. 2010
RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. – ředitelka ÚIV
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