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Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa,
Mánesova 1526

příspěvková organizace
Tel: 487 829 220, fax: 487 829 235

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb zadávaná ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. 
zštyrš/461/2017 ze dne 6.6.2017.

1. Název zakázky:

2. Jednání hodnotící komise bylo zahájeno dne 23. srpna 2017 v 9,00 hodin.
     

    v sídle zadavatele: Mánesova 1526, Česká Lípa, v ředitelně školy.

3. Identifikační údaje o zadavateli

4.  Údaje o složení hodnotící komise a prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti

Hodnotící komise se sešla v níže uvedeném složení v počtu pěti členů a konstatovala, že je
usnášeníschopná. Členové komise byli seznámeni se seznamem posuzovaných nabídek, ve kterém jsou 
uvedeny všechny nabídky doručené zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek a následně všichni 
členové komise prohlásili, že nejsou ve vztahu k této veřejné zakázce podjati, tzn., že se nepodíleli na 
zpracování nabídek, nemají zájem na zadání zakázky konkrétnímu uchazeči a s uchazeči je nepojí osobní, 
pracovní ani jiný blízký vztah. Dále členové komise prohlásili, že zachovají mlčenlivost o věcech, o nichž   
se dozvědí v souvislosti s výkonem svojí funkce. Tato prohlášení stvrdili svým podpisem.

jméno a příjmení funkce podpis

Mgr. Antonín Lačný ředitel školy

Mgr. Jiří Ort zástupce ředitele

Mgr. Markéta Fišerová učitel

Mgr. Zdeněk Ježák 
Zastupitel města 
Česká Lípa

Tomáš Binder 
Zastupitel města 
Česká Lípa

Název zadavatele
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, 
příspěvková organizace

Sídlo zadavatele Mánesova 1526/16, 470 01 Česká Lípa

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat 
jménem zadavatele

Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Zajištění lyžařského zájezdu do Rakouska
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5.  Další účastníci jednání a prohlášení o mlčenlivosti

Jednání hodnotící komise byli přítomni další zástupci zadavatele, kteří svým podpisem stvrdili, že zachovají 
mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí na jednání hodnotící komise.

jméno a příjmení podpis

Romana Zahrádková

Marta Špísová

6. Seznam posuzovaných nabídek

Pořadové 
číslo 
nabídky

Obchodní firma, sídlo
IČ 
dodavatele

Datum 
podání 
nabídky pro 
jednání

Čas podání 
nabídky 

1
Victoria, cestovní kancelář, Ing. Ladislav 
Jarý, Cihlářská 647/26, 602  00  Brno –
Veveří 

163 12 520 14.8.2017 8:20 hod.

2
Mgr. Věra Faldýnová, U Cukrovaru 611/22. 
779 00  Olomouc – Holice 

689 03 260 17.8.2017 8:10 hod.

3

7. Popis průběhu posouzení splnění kvalifikace a zadávacích podmínek zadavatele:

Uchazeč č. 1 – Victoria cestovní kancelář

Komise posoudila nabídku a konstatuje následující:

Uchazeč splnil/nesplnil kvalifikaci.

Uchazeč splnil/nesplnil zadávací podmínky zadavatele.

Hodnotící komise přijala/nepřijala nabídku uchazeče č. 1 do hodnocení.

Hodnoticí komise z níže uvedených důvodů nabídku vylučuje/nevylučuje z hodnocení.

Poznámky: 
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Uchazeč č. 2 – Mgr. Věra Faldýnová

Komise posoudila nabídku a konstatuje následující:

Uchazeč splnil/nesplnil kvalifikaci.

Uchazeč splnil/nesplnil zadávací podmínky zadavatele.

Hodnotící komise přijala/nepřijala nabídku uchazeče č. 2 do hodnocení.

Hodnoticí komise z níže uvedených důvodů nabídku vylučuje/nevylučuje z hodnocení.

Na základě výše uvedených skutečností komise přistoupila k hodnocení nabídek č.1 podle jediného 
hodnotícího kritéria uvedeného ve výzvě k podání nabídek – výše celkové nabídkové ceny v Kč

8. Popis průběhu hodnocení

Pořadové 
číslo 

nabídky
Obchodní firma IČ dodavatele Výše nabídkové ceny v Kč 

1
Victoria, cestovní kancelář, Ing. Ladislav 
Jarý, Cihlářská 647/26, 602  00  Brno –
Veveří

163 12 520 176.000,-- Kč

2

3

9. Výsledek hodnocení a pořadí nabídek

Dle výše uvedených údajů hodnotící komise sestavila pořadí úspěšnosti nabídek tak, jak je uvedeno 
v následující tabulce a doporučuje zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče č.1

Výsledné 
pořadí 

nabídek

Pořadové 
číslo 

nabídky 
uchazeče

Obchodní firma
Výše nabídkové 

ceny v Kč 

1 1
Victoria, cestovní kancelář, Ing. Ladislav Jarý, Cihlářská 
647/26, 602  00  Brno – Veveří, IČ163 12 520

176.000,-- Kč

Hodnotící komise ukončila svoji činnost dne 23. srpna 2017 v 10,00 hodin.

Nebyla splněna podmínka počtu účastníků zájezdu. Ve specifikaci nabídky je uveden jiný počet žáků než 
v nabídkové ceně. 
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10. Podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena 
hodnotící komise

funkce Datum podpisu zprávy Podpis

Mgr. Antonín Lačný ředitel školy 23.8.2017

Mgr. Jiří Ort zástupce ředitele 23.8.2017

Mgr. Markéta Fišerová učitelka 23.8.2017

Mgr. Zdeněk Ježák 
Zástupce města 
Česká Lípa

23.8.2017

Tomáš Binder
Zástupce města 
Česká Lípa

23.8.2017




