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I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 
Zápis1 o posouzení a hodnocení nabídek 

 
1. Veřejné zakázky 
Název zakázky: Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.04/01.0010  

Název projektu: Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II 

Předpokládaná cena bez DPH: 643 000,- Kč 

Lhůta pro podávání nabídek: 22.10.2008 

 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Název/obchodní firma 
zadavatele 

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, 
příspěvková organizace 

Sídlo/místo podnikání Zámecká 1, Jablonné v Podještědí 471 25 

IČ 49864351 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele 

Mgr. Vlastimil Faltýnek 

 
 
Místo konání hodnotící komise: KÚ Libereckého kraje   
Datum konání hodnotící komise: 22.10.2008  
Složení hodnotící komise: Mgr. Renata Rychetská, Mgr. Jana Pittnerová, Mgr. Lukáš Mocek 
Zahájení zasedání: 13.00 hodin     
Ukončení zasedání: 13.40 hodin     

 

 
3. Průběh jednání hodnotící komise 
 
(zadavatel popíše průběh jednání hodnotitelské komise) 
Zadavatel předal hodnotící komisi seznam doručených nabídek a nabídku níže uvedeného 
uchazeče. Komise otevřela obálku a kontrolovala, zda je nabídka zpracována v požadovaném 
jazyku, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplná 

                                                      
1 V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se mění název 
tohoto dokumentu na „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek! 



Platné od 1.9.2008  Stránka 2 z 7 
 

 
 
4. Seznam oslovených dodavatelů 
 

Název/obchodní firma  Sídlo IČ 

HOTEL BOHEMIA Bulharská 853, 470 01 Česká 
Lípa 

25041134 

PARK HOTEL Žižkova 269, 473 01 Nový Bor 27393038 

KOVBER s.r.o. – HOTEL 
DIAMO 

Máchova 265, 471 27 Stráž pod 
Ralskem 

27262430 

GRANDHOTEL PRAŽÁK Dvořákova 525, 473 01Nový 
Bor 

44558660 

 
 
5. Uveřejnění výzvy2 
 
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: 

 www.msmt.cz dne 9.10.2008 
 webových stánkách ZS kraje       dne       
 dále byla zveřejněna       

 
 
6. Seznam předložených nabídek 
 
Nabídku doručili tito uchazeči: 
 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas 

podání nabídky

1. KOVBER s.r.o. – HOTEL 
DIAMO 

27262430 Máchova 265, 471 27 
Stráž pod Ralskem 

22.10.2008, 
9.40 hodin 

2.                         

3.                         

 
 
7. Hodnocení nabídek – hodnotící komise 
 
Hodnocení nabídek provedl/a [ ]. 
nebo 

                                                      
2 Pouze pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových 
stránkách kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele 
atd. 
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Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: 
 
Jméno a příjmení člena hodnotící 

komise Pracovní zařazení 

Mgr. Renata Rychetská zástupce vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a 
sportu 

Mgr. Jana Pittnerová zástupce ředitele dětského domova 

Mgr. Lukáš Mocek vedoucí oddělení veřejných zakázek KÚLK 

 
Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti.  

 

8. Posouzení úplnosti nabídky 
 
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v 
provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. 

Těmito údaji a doklady jsou: 

·  Požadované plnění 

·  Nabídková cena 

·  Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenské oprávnění atd.) 

·  Návrh smlouvy 

·  Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace (např. 
vzorník, obsahy nabízených kurzů, seznam osob, které se budou podílet na plnění 
zakázky, přehled subdodavatelů, záruční doba, smluvní pokuta, řízení rizik, 
případová studie, apod.) 

·             

Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že: 
 

Obchodní firma nebo název: KOVBER s.r.o. – HOTEL 
DIAMO 

Sídlo: Máchova 265, 471 27 Stráž pod 
Ralskem 

Právní forma: společnost s ručením omezením 

IČ: 27262430 

Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne  

Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích 
podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče 
jednat jménem či za uchazeče: 

Ano /Ne  

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem 
v zadávacích podmínkách: 

Ano  
Ne  (Nabídka neobsahuje:  ) 
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Nabídková cena bez DPH 620 470,- Kč 

Závěr: Nabídka: 
 splňuje 
 nesplňuje požadavky dle §71 

odst. 8 zákona. 
 

9. Seznam vyloučených nabídek  
 
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky 
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení. 
 

Číslo 
nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas 

podání nabídky

1.                         

2.                         

3.                         

 
10. Hodnocení nabídek 
 
Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. 

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: 

• Nejnižší nabídková cena  

 

11. Výsledek hodnocení  
 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. [1] 
 
  
 

Číslo 
nabídky 

Nabídková 
cena  

1 620 470,- 

2       

3       

 
Tabulku upravte dle použitých hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. 
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12. Přílohy 
 
Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise 
Prezenční listina 
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 
 
 
 
13. Další informace 
Uveďte prosím případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není rozhodnutí o jmenování členů 
hodnotící komise předloženo. 
 
 
 
 
 
 
 
14. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise 
 
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení 
nabídek na zakázku [Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II]. 
 

Jméno a příjmení člena hodnotící 
komise Podpis 

Mgr. Renata Rychetská  

Mgr. Jana Pittnerová  

Mgr. Lukáš Mocek  

 
 
 
Zapsal//a: Mgr. Jana Pittnerová 
 
 
 
 
V [Liberci] dne [22.10.2008] 
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15. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne 22.10.2008 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Mgr. Vlastimil Faltýnek 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Platné od 1.9.2008  Stránka 7 z 7 
 

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
Informace o nahlížení do zprávy 
 

Jméno a příjmení 
osoby, která 

nahlédla do zprávy 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení organizace vůči níž je 
osoba, která nahlédla do zprávy 

v pracovněprávním či 
obdobném vztahu 

RČ/číslo 
občanského 

průkazu 
osoby, která 

nahlédla 
do zprávy 

Datum 
nahlédnutí 
do zprávy 

Podpis 
osoby, 
která 

nahlédla 
do zprávy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


