ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ICT VYBAVENÍ – POČÍTAČE A NOTEBOOKY“
ČÍSLO
11/2021
JEDNACÍ:
E-ZAK
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8993.html
ZADAVATEL:
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
SÍDLO:
Mikulášské náměstí 808/23
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Petr Mazanec, ředitel gymnázia
Mgr. Petr Mazanec
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Václav Štrunc
+420 777 454 930
TELEFON:
+420 778 758 900
petr.mazanec@mikulasske.cz
E-MAIL:
vaclav.strunc@cnpk.cz
SPISOVÁ
ZNAČKA:

DRUH VZ:

VZICT2

IČO:

P21V00000676

49778145

DRUH
ZPŘ
ŘÍZENÍ:
„Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/19_078/0019021

Dodávky

FINANCOVÁNO Z EU:

SYSTÉMOVÉ
ČÍSLO VZ:

REŽIM VZ:

podlimitní

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení – počítače a notebooky pro
zadavatele, dále materiálu a komponent pro účely aktivit projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském
kraji. Jedná se o 31 ks notebooků a 38 ks PC typu all in one, dle specifikace a požadavků na
jejich min. parametry. Součástí je předvedení funkčnosti, dále předání veškeré potřebné
dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty,
montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží), případně
informování zadavatele k obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a také
likvidace vzniklého odpadu a obalového materiálu.
2. POVĚŘENÉ OSOBY
K otevírání, formálnímu posouzení a hodnocení nabídek zadavatel pověřil dne 11. 11. 2021
následující osoby:
1
2

Ing. Václav Štrunc
Jitka Vyorálková

Externí administrátor VZ
e-mail: vaclav.strunc@cnpk.cz
Zástupce zadavatele, hlavní ekonom
e-mail: jitka.vyoralkova@mikulasske.cz

K odbornému posouzení a hodnocení nabídek zadavatel pověřil dne 11. 11. 2021 následující
osoby:
1

1

Ing. Miroslav Radotínský

2

PaedDr. Josef Kubeš

3

Josef Červenec

statutární zástupce ředitele školy
miroslav.radotinsky@mikulasske.cz
ICT koordinátor školy
josef.kubes@mikulasske.cz
správce sítě a pověřenec GDPR školy
josef.cervenec@mikulasske.cz

3. SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podána 1 (slovy jedna) elektronická nabídka.
Označení
Účastník
nabídky
E1
Axes Computers s.r.o., IČO: 25232312,
(elektronická) se sídlem: Kollárova 1, 301 00 Plzeň

Datum a čas
podání nabídky
10. 11. 2021
v 10:58:04

4. PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11. 11. 2021, do 10:00 hod. Po skončení této
lhůty byly otevřeny elektronické nabídky. Jednání proběhlo korespondenční formou, když
pověřené osoby komunikovaly prostřednictvím e-mailu a dálkového úložiště. Vzhledem
k tomu, že byla podána pouze jediná nabídka, hodnocení nebylo provedeno, pouze posouzení
podané nabídky. Pověřené osoby zkontrolovaly splnění podmínek účasti u dodavatele,
jediného účastníka zadávacího řízení. Následně bylo zadavateli doporučeno rozhodnout o
výběru vybraného dodavatele.
5. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI
Žádný účastník nebyl vyloučen.
6. POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové
ceny v Kč bez DPH. Hodnocení nebylo provedeno, protože byla podána pouze jedna nabídka.
U tohoto účastníka zadávacího řízení byla provedena kontrola obsahu v nabídky, potom
pověřené osoby doporučily zadavateli rozhodnout o výběru.
7. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nebylo provedeno, protože byla podána pouze jedna nabídka.
8. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
NABÍDKA

DODAVATEL

E1

Axes Computers s.r.o., IČO: 25232312, se sídlem: Kollárova 1, 301
00 Plzeň

(elektronická)
Nabídka byla
doručena ve lhůtě

Nabídka je autentická,
s datovou zprávou nebylo
před otevřením manipulováno
2

Nabídka je úplná, splňuje
požadavky zadávacích

podmínek a zákona vč.
prokázání kvalifikace
ANO

ANO

ANO

ZÁVĚR:
Dodavatel splnil podmínky účasti, nabídková cena nebyla mimořádně nízká, jeho nabídka
je úplná a odpovídá požadavkům zadavatele a zákona.
SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL KVALIFIKACI:
Čestné prohlášení o kvalifikaci, v rozsahu požadovaném zadávací dokumentaci z hlediska
základní, profesní a technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, el. dokument jehož správnost potvrzuje ČR –
MMR k datu 09. 11. 2021
Čestné prohlášení k OZVZ, v rozsahu požadovaném zadávací dokumentaci z hlediska
sociálně a environmentálně odpovědného VZ.
ÚDAJE ROZHODNÉ PRO PROKÁZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI A
TECHNICKÉ KVALIFIKACE:
Čestné prohlášení o kvalifikaci, v rozsahu požadovaném zadávací dokumentaci z hlediska
základní, profesní a technické kvalifikace, včetně odkazů na zápis v OR a ŽR.
Seznam významných dodávek:
-

Výpočetní technika (III.) 027 – 2020 pro ZČU v Plzni;
Nákup výpočetní techniky pro SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara Plzeň, 09/2020;

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, el. výpis jehož správnost potvrzuje ČR – MMR
k datu 09. 11. 2021, kde je specifikován rozsah oprávnění k podnikání.
DALŠÍ INFORMACE:
- Dodavatel již v nabídce prokázal a doložil, že je pojištěn pro případ škody na
předmětu zakázky a majetku zadavatele. Limit pojistného plnění splňuje požadavky
zadávací dokumentace a Pojistná smlouva bude po celou dobu plnění platná u
Generali Česká pojišťovna a.s.
- Dodavatel ve své nabídce doložil technické listy s požadovanou specifikací
dodávaného ICT vybavení.
9. DOPORUČENÍ
Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele Axes Computers
s.r.o., IČO: 25232312, se sídlem: Kollárova 1, 301 00 Plzeň, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku, přičemž hodnotícím kritériem byla nejnižší celková nabídková cena v
Kč bez DPH. Dodavatel byl v zadávacím řízení jediným účastníkem, proto bylo postupováno
bez provedení hodnocení. Dodavatel současně splnil podmínky účasti, prokázal kvalifikaci a
3

jeho nabídka byla úplná a vyhověla požadavkům zadavatele. Dále bylo doporučeno, aby
dodavatel byl vybrán k uzavření smlouvy.

V Plzni

Zprávu o hodnocení nabídek zpracoval externí administrátor – Ing. Václav Štrunc. Pověřené
osoby zprávu o hodnocení nabídek odsouhlasily písemně, což je obsaženo v el. spisu.
Digitálně podepsal

Ing. Václav Ing. Václav Štrunc
Datum: 2021.11.30
Štrunc
14:51:34 +01'00'

……………………………………………………
Elektronický podpis administrátora
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