Evropská unie
Evropský sociální fond
operačníprogram Zaměstnanost

ZPRÁVA o HoDNocENi
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupena:

lČo:

Geská republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na PořĺčnÍmprávu 11376' 128 01 Praha 2
lng. Lada Hlaváčková, zástupce ředitele odboru řízení projektů
00s51 023

DYNAM IcKÝ ruÁxupľĺísysrÉu:
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Ev.č,.: 22017-003452

oĺlcĺveŘe.lľĺÁ złxÁzxł:

Konference k genderově podmíněnému násilí _ 22. 6.2017
Hodnotící komise se sešla dne 2. 5. 2017 v 1O:1O hod. na jednání k výše uvedené dílčíveřejné
zakázce, zadávané v dynamickém nákupním systému pro technické a logistické zajištění
standardních akcí, který byl zavedený dle $ 139 zákona ć. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, (dále jen ,,zákon''), provedla hodnocení nabídek a zpracovala tento dokument shrnující
proces výběru dodavatele.

1'

Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely (Přítomní ělenové hodnotícíkomise'
dále jen ,,hodnotící komise")

1.

Mor. Vedran BostandŽiÓ

2.

lno' Jaroslav Dolanský
Mor. Jan VrbickÝ

3.

splnil. Záznam o hodnocení nabídek ie uveden níže.

2.

Seznam hodnocených nabídek:

Pořadové číslonabídky účastníkazadávacího řízení:

obchodní firmalnázev/jméno a

příjmení účastníka

zadávacího řízení:

Sídlo účastníkazadávacího řízení

/místo

oodnikání/místo trvalého oobvtu:

1

UNNlTrading, s.r.o.
Na Letné 57,779 00 olomouc

Právníforma:

společnost s ručenímomezeným

lČo/ datum narození účastníkazadávacího řízení:

27802221

Pořadové číslonabídky účastníkazadávacího řízení: 2

obchodní firmalnázev/jméno a

příjmení účastníka

zadávacího ŕízení:

Sídlo účastníkazadávacÍho řízení
oodnikán

í/m ísto trvalého oobvtu

/mĺsto

:
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Moudný přek!ad, s.r.o.

Václavské náměstí 1, 11o 00 Praha

1

Evropská unie
Evropský sociá[ní fond
operačníprogram Zaměstnanost

Právníforma:

společnost s ručenímomezeným

lČo/ oatum narození účastníkazadávacího ŕízení:

27156052

hodnocených údajůz nabídek s odůvodněním (popis hodnocení jednotlivých
nabídek v rámci všech hodnotících kritérií,popis srovnání hodnot získaných
při hodnocení v jednotlivých kritériíhodnocení) a výsledek hodnocenĺ nabidek:

3. Popis

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena
bez DPH.

za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč

zadávacího řízení
Hodnotícíkomise provedla hodnocenÍ nabídek tak, že sestavila pořadí účastníků
je
ta s nejniŽší nabídkovou
od prvého k poslednímu dle výše nabídkové ceny, nejvýhodnějšínabídkou
cenou.

Hodnocené údaje z nabídek odpovídajícíkritériímhodnoceni:
Nabídka č 1.

UNNl Tradĺng, s.r.o.

121 600,- bez DPH

Nabídka č. 2.

Moudrý překlad, s.r.o.

1

12 500,- bez DPH

Výsledek hodnocení nabídek:
1.

Nabídka č. 2

-

Moudrý překlad, s.r.o.

2.

Nabídka Č. 1

-

UNNl Trading, s'r.o.

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka s pořadovým

ě.

2 - Moudný překlad.

s.r.o.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru uvedené nabídky jako nejvhodnější
pro plněníveřejné zakázky a s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu na plněníveřejné zakázky.

4.

se jednání
Podpisy ělenů hodnotícíkomise účastnících

Jméno a příjmení členůhodnotícíkomise

Podpis

Mgr. Vedran BostandŽiĆ
lng. Jaroslav Dolanský
Mgr. Jan Vrbický

)
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