ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Název zakázky:

ÚIV, Praha – Zajištění organizace výběrového řízení

2. Evidenční číslo zakázky: VZ MR/3/2009/DIMAT
3. Část zakázky:

dodavatel služby

4. Identifikační údaje o zadavateli a zmocněnci zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Sídlo zadavatele:

Zmocněnec zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zmocněnce zadavatele:

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

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

AK Bareš & partneři

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/
zájemce
IČ 66204976

2.

Ing. Josef Bárta

3.

ECPA – Evropské centrum
pro veřejnou správu, s.r.o.
PFI s.r.o.

4.

Datum
podání
nabídky

Čas podání
nabídky

Číslo jednací

2. 2. 2009

9:30 hod.

206/2009/DEVS

IČ 74690728

2. 2. 2009

10:30 hod.

207/2009/DEVS

IČ 27089801

2. 2. 2009

10:50 hod.

208/2009/DEVS

IČ 27208389

2. 2. 2009

13:15 hod.

210/2009/DEVS

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Obchodní firma/ název/

Důvod pro vyřazení nabídky

7. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění:
Tato veřejná zakázka byla zadána podle § 12 odstavce 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a v souladu se směrnici MŠMT upravující zadávání zakázek malého rozsahu na služby.
Vzhledem k předpokládané výši celkových nákladů byla zadávací dokumentace písemně a elektronicky
zaslána třem firmám. Součastně byla výzva k předložení nabídek uveřejněna na internetových
stránkách MŠMT a ÚIV.
V termínu pro podání nabídek obdržel zadavatel 4 nabídky od uchazečů.
Na prvním jednání hodnotící komise, které se konalo 2. 2. 2009 v prostorách zadavatele, bylo dle čl. 10
„Další podmínky zakázky“ uvedené ve „Výzvě k předložení nabídek“ přistoupeno ke zrušení
výběrového řízení.
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8. Výsledek hodnocení
Pořadí
nabídek
1.
2.
3.
4.

Obchodní firma/ název/ jméno, příjmení dodavatele/ zájemce
-

10. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
Příloha originálu zprávy obsahuje: Seznam oslovených firem, Seznam obdržených nabídek.
11. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zmocněnci zadavatele
Zpráva byla předána zmocněnci zadavatele dne

2. 2. 2009

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zmocněnce zadavatele

RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. – ředitelka ÚIV
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