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Zpráva z výběrového řízení 

 

ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 
 
 

 
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

 

„Vybavení přístavby základní školy Nelahozeves“ 
  

 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Zadavatel: Základní škola Nelahozeves  

Zástupce zadavatele: Mgr. Věra Bavorová  

Sídlo: Školní 55, 277 51 Nelahozeves  

IČ: 70992312  

Telefon: 775778452  

E-mail: obec@nelahozeves.cz  

 

 

 

3. SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

K účasti ve výběrovém řízení byli písemně vyzváni dne 13.11.2017 4 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro 
podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci.       

 
Vyzvaní dodavatelé: 

 

 Název dodavatele, adresa, IČ: 

1. Kenast, s.r.o,J.A.Komenského 258, Pečky, IČO: 27243397 

2. MyDvagroup, a.s.,Osadní 1053/28, Praha 7 IČO: 29030684 

3. Aluxon Tabule, s.r.o , V Parku 1325/4, Mělník  IČO: 27151727 

4. Křovina, s.r.o, Rýmanská 218, Mníšek pod Brdy IČO: 26424819 

…  

 
 
 
 

4. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 
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Předložené nabídky ve výběrovém řízení (v pořadí doručení nabídek): 

    

Název dodavatele, adresa, IČ: 
Datum doručení 

nabídky: 

Čas doručení 

nabídky: 

 Kenast, s.r.o,J.A.Komenského 258, Pečky, IČO: 27243397 23.11.2017 9:40 

MyDvagroup, a.s.,Osadní 1053/28, Praha 7 IČO: 29030684 23.11.2017 10:55 

---------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------   

--------------------------------------------------------------------------   

 
 

Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v sídle obecního úřadu Nelahozeves dne 23.11.2017 v 12,00 
hodin za účasti členů komise a ředitelky ZŠ.  
 
Všechny nabídky byly podány písemně v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. 
Komise otevřela nabídky v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

 

 
5. HODNOCENÍ NABÍDEK A POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

 
Hodnocené nabídky ve výběrovém řízení: 

 

Název dodavatele, adresa, IČ: 
Nabídková cena 

v Kč (bez DPH): 

Pořadí dle nejnižší 

nabídkové ceny: 

Kenast, s.r.o,J.A.Komenského 258, Pečky, IČO: 

27243397 
671260,- 1. 

MyDvagroup, a.s.,Osadní 1053/28, Praha 7 IČO: 

29030684 
744018,- 2. 

----------------------------------------------------------- ------------------ 3. 

------------------------------------------------------------- ------------------- 4. 

------------------------------------------------------------- ------------------ … 

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla 

hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. Hodnocení nabídek 

provedla zadavatelem jmenovaná komise, která stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. 

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez 

DPH. 
 
Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení vítězného dodavatele: 
 
Komise dále posoudila prokázání splnění kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací dokumentaci. Vítězný dodavatel prokázal ve své nabídce splnění kvalifikace a ostatních 
požadavků dle zadávací dokumentace.  
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*VARIANTA 1) Pokud dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou nepředložil některý požadovaný dokument 

týkající se kvalifikace/nabídky, zadavatel vyžádá po dodavateli doplnění příslušného dokumentu. Uveďte 

zde, který dokument byl vyžádán a kdy byl dodavatelem doplněn.  

 

*VARIANTA 2) Pokud dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vyřazen z výběrového řízení (tzn., 

v nabídce nepředložil některý požadovaný dokument, případně jej nepředložil ani dodatečně na vyžádání 

zadavatelem), bude posouzena nabídka dodavatele dalšího v pořadí. Uveďte zde tuto informaci dle 

skutečnosti.  
 
Pozn. Oproti původně zažité praxi se nejprve mohou nabídky hodnotit a až následně se provede 
posouzení pouze nejvýhodnější nabídky.  
 
 
 

6. ROZHODNUTÍ KOMISE O VÝBĚRU EKONOMICKY NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
 

Komise svým rozhodnutím vybrala a doporučila zadavateli jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku:  
 

Dodavatel: Kenast, s.r.o 

Adresa / sídlo: J.A.Komenského 258, Pečky 

IČ: 27243397 

Cena v Kč (bez DPH): 671260,- 

 
 Vybraný dodavatel předložil ve výběrovém řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

 

 

V Nelahozevsi dne 23.11.2017 

 

Přítomní členové komise  
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek: 

Podpisy členů komise: 

Ing. Sylva Veličová předseda komise 

….. 

Mgr. Věra Bavorová člen komise 

….. 

Mgr. Josef Kukla člen komise 

….. 

 
 
 


