Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Veřejná zakázka - část A
Veřejná zakázka

1.

Název veřejné zakázky:

Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56. 2275

Název projektu:

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Katusice

Předpokládaná hodnota zakázky:

632.293,- Kč bez DPH, 765.074,- včetně DPH

Lhůta pro podávání nabídek:

do 6.8. 2015 do 14.00 hodin.

Identifikační údaje o zadavateli

2.

Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání
IČO
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či
za zadavatele

Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav
Náměstí Budovatelů 39, Katusice 29425
71010807
Mgr. Helena Bajtlová, ředitelka
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Místo konání hodnotící komise: Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav, Náměstí Budovatelů 39, Katusice 29425
Datum konání hodnotící komise: 6.8.2015
Zahájení zasedání: 14.01 hodin
Ukončení zasedání:17.00 hodin

3.

Seznam oslovených dodavatelů (doplňte řádky dle potřeby)

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

CK Jana Hudková s.r.o.

U Stadionu 359, Nový Hrádek 549 22

02979233

Bc. Kristýna Sičáková - CK Výuka Jinak

Písečná 452/8, 182 00 Praha 8

69323950

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Prokopova 23, 301 00 Plzeň

26355353

Školní zájezdy, s. r. o.

Srbská 53a, 612 00 Brno

25336584

CK WES

Novosady 31,741 01 NovýJičín

12651753

1

4.
Uveřejnění výzvy
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
1

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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www.msmt.cz dne 24.7.2015 www.op-vk.cz
dále byla zveřejněna www.zskatusice.estranky.cz dne 24.7.2015

5.

Seznam předložených nabídek

Veřejná zakázka - část A. Nabídku doručili tito uchazeči :
Číslo nabídky
1.
6.

Název/Obchodní firma
Bc. Kristýna Sičáková - CK Výuka Jinak

IČ
69323950

Datum, čas podání
nabídky

Sídlo uchazeče
Písečná 452/8, 182 00 Praha 8

4.8.2015 v 10.10 hodin

Prezenční listina hodnotící komise:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící komise
Mgr. Helena Bajtlová
Mgr. Blanka Holoubková

Podpis

Datum
6.8.2015
6.8.2015

Miroslava Červená

6.8.2015

Před zahájením procesu otevírání nabídek byli členové komise seznámení s identifikací obdržených nabídek a podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.
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Průběh jednání hodnotící komise:
7.

Posouzení nabídek

Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
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:
∙

Krycí list nabídky

∙

Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady

∙

Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady

∙

Reference zrealizovaných zakázek

∙

Čestné prohlášení - zajištění pojištění za škodu

∙

Čestné prohlášení – nepodílel se na přípravě

∙

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

∙

Specifikace předmětu plnění

Posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti (tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele)
Proběhlo posouzení přijatelnosti jednotlivých nabídek z hlediska splnění požadavků na předmět plnění dle výzvy.
Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti/přijatelnosti hodnotící komise konstatuje, že:
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Veřejná zakázka - část A.
1.

Číslo nabídky:

Bc. Kristýna Sičáková - CK Výuka Jinak

Obchodní firma nebo název:

Písečná 452/8, 182 00 Praha 8

Sídlo:
Právní forma:
IČ:

69323950

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

/Ne

550.630,- Kč

Nabídková cena s DPH / bez DPH:
Další posuzované požadavky (vypsat v jednotlivých řádcích, např.
požadavky na kvalifikaci, předložení návrhu smlouvy,atd. )…..

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano

/Ne

Nabídka splňuje všechny požadavky na předmět plnění stanovený
zadavatelem v zadávacích podmínkách:

Ano

/Ne

- krycí list, návrh kupní smlouvy, požadavky na kvalifikaci

…….
Nabídka :
je úplná
není úplná
Nabídka :
splňuje požadavky zadavatele
nesplňuje požadavky zadavatele

Závěr:
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8.
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
------------------

9.

Název/Obchodní firma, sídlo
-------------------------------------------------------

IČ

důvod vyloučení

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

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

Hodnocení nabídek

Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:
nabídková cena s DPH

s váhou 60 bodů

ukázky výukových materiálů

s váhou 10 bodů

doplňkové služby

s váhou 10 bodů

odbornost uchazeče a řízení kvality

s váhou 10 bodů

certifikáty a doložení aktivit

s váhou 10 bodů

součet vah všech kritérií činí 100 bodů
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Popis způsobu hodnocení nabídek včetně bodového ohodnocení a zdůvodnění přidělení bodů:
V rámci hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena nabídková cena tak, že maximální počet bodů dílčího kritéria je 60. Tímto počtem bodů
bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu,
která vznikne vynásobením čísla 60 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
V rámci hodnotícího kritéria „Ukázky výukových materiálů“ bude hodnocena kvalita služeb uchazeče plynoucí z v rámci nabídky uchazeče předložených
ukázek učebních materiálů, které účastníci vzdělávání získají během jednotlivých vzdělávacích kurzů nebo stáží. Nejlépe bude hodnocena nabídka, jejíž
součástí budou podrobné ukázky výukových materiálů a bude uveden podrobný popis, jaké materiály jednotliví účastníci během kurzů nebo stáží získají.
Nabídka uchazeče, která v tomto dílčím kritériu nejlépe naplní uvedené aspekty a materiály budou nejvíce pokrývat celou časovou dotaci kurzu nebo stáže
definovanou v Příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 u jednotlivých šablon a naplní potřeby zadavatele definované v předmětu veřejné zakázky, bude
přiděleno 10 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů na stupnici 0-10 s ohledem na to, jak vyjadřují míru naplnění uvedených aspektů ve vztahu
k nejlépe hodnocené nabídce. Připouští se, aby více nabídek obdrželo stejný počet bodů.
V rámci hodnotícího kritéria „Doplňkové služby“ bude hodnocena kvalita služeb v rámci nabídky uchazeče definující komfort dopravy, komfort a rozsah
služeb průvodce, kvalita zajištění přepravy účastníků vzdělávání ze sídla zadavatele do místa realizace vzdělávacích kurzů nebo stáží, kvalitu při zajištění
přepravy z místa realizace vzdělávání do místa, kde bude zajištěno ubytování, definovaná úroveň ubytování, definovaná úroveň uchazečem navržených
aktivit, které nad rámec minimální délky kurzů nebo stáží definovaných v příručce přispějí ke zvýšení jazykových kompetencí jednotlivých účastníků kurzů
nebo stáží (návštěva muzeí, exkurze nebo kulturní akce). Nejlépe bude hodnocena nabídka, jejíž součástí bude podrobný popis doplňkových služeb, které
budou pro účastníky kurzů nebo stáží během realizace zajištěny. Nabídka uchazeče, která v tomto dílčím kritériu nejlépe naplní uvedené aspekty a naplní
potřeby zadavatele definované v předmětu veřejné zakázky i definované v rámci Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 pro jednotlivé šablony mající
vztah k předmětu veřejné zakázky, bude přiděleno 10 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů na stupnici 0-10 s ohledem na to, jak vyjadřují
míru naplnění uvedených aspektů ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce. Připouští se, aby více nabídek obdrželo stejný počet bodů.
V rámci hodnotícího kritéria „Odbornost uchazeče a řízení kvality“ bude hodnoceno v rámci nabídky uchazeče doložené členství v asociacích, jejichž
předmětem činnosti je vzdělávání v zahraničí, doložení účasti zástupců uchazeče na odborných konferencích a veletrzích zaměřených na vzdělávání
v zahraničí. Bude hodnocen v rámci nabídky popsaný výběr partnerských škol, u kterých uchazeč bude jednotlivé kurzy nebo stáže zajišťovat. Bude
hodnocen popis, jak je u škol, ve kterých uchazeč zajišťuje kurzy nebo stáže garantována vysoká kvalita vzdělávání a zda je požadováno, aby tyto školy
deklarovaly vysoké standarty vzdělávání. V rámci nabídky bude hodnocen popsaný systém řízení kvality služeb u každého uchazeče, a zda má uchazeč
systém řízení kvality certifikován (např. doložením certifikace ISO). Nejlépe bude hodnocena nabídka, jejíž součástí bude podrobný popis členství
v odborných organizacích, popis zajištění kvality u partnerských škol kde budou probíhat kurzy nebo stáže a popis způsobu řízení kvality v organizaci
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uchazeče. Nabídka uchazeče, která v tomto dílčím kritériu nejlépe naplní uvedené aspekty a naplní potřeby zadavatele definované v předmětu veřejné
zakázky i definovaný v rámci Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 pro příslušné šablony, bude přiděleno 10 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen
počet bodů na stupnici 0-10 s ohledem na to, jak vyjadřují míru naplnění uvedených aspektů ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce. Připouští se, aby více
nabídek obdrželo stejný počet bodů.
V rámci hodnotícího kritéria „Certifikáty a doložení aktivit“ bude hodnocena kvalita služeb uchazeče plynoucí z nabídky uchazeče deklarovaného zajištění
certifikátů a osvědčení o absolvování kurzů nebo stáží, popis procesu administrativního zajištění realizace předmětu veřejné zakázky, popis způsobu
evidence účasti, popis jak uchazeč zajisti zadavateli součinnost při zajištění dle Příručky pro příjemce výzvy č. 56 požadovaného doložení výstupů
z jednotlivých klíčových aktivit (viz. Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 odstavce „Výstup klíčové aktivity“ u jednotlivých s veřejnou zakázkou
souvisejících šablon). Nabídka uchazeče, která v tomto dílčím kritériu nejlépe naplní uvedené požadavky a požadavky na „Výstupy klíčové aktivity“
definované v rámci Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 pro jednotlivé šablony související s veřejnou zakázkou, bude přiděleno 10 bodů. Ostatním
nabídkám bude přidělen počet bodů na stupnici 0-10 s ohledem na to, jak vyjadřují míru naplnění uvedených aspektů ve vztahu k nejlépe hodnocené
nabídce. Připouští se, aby více nabídek obdrželo stejný počet bodů.

Souhrn hodnocení (přidejte řádky dle počtu hodnocených nabídek):
Číslo nabídky

1

Nabídková cena
60 bodů

60
- jediná nabídka

Ukázky výukových
materiálů
10 bodů

0
- ukázky materiálů
nebyly dodány
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Doplňkové služby
10 bodů

10
- garance služeb
v rozsahu zadávací
dokumentace

Odbornost uchazeče
a řízení kvality
10 bodů

10
- doložena
odbornost

Certifikáty a
doložení aktivit
10 bodů
10
- garance
definovaných
výstupů pro šablonu
č.4

Celkem bodů

90

Výsledek hodnocení

10.
Pořadí

Číslo nabídky

1.

1.

11.

Název/Obchodní firma, sídlo
Bc. Kristýna Sičáková - CK Výuka Jinak, Písečná 452/8, 182 00 Praha 8

IČ

Počet bodů

69323950

90

Přílohy

Jmenování členů hodnotící komise
Prezenční listina – bod číslo 6. Tohoto zápisu
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise
12.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku „Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice“
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

Mgr. Helena Bajtlová
Mgr. Blanka Holoubková
Miroslava Červená

Zapsal//a: Mgr. Helena Bajtlová

V Katusicích dne 6.8.2015
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Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

6.8.2015

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele ve věci
výběru nejvhodnější nabídky

Mgr. Helena Bajtlová

Vyjádření zadavatele

souhlasím s výsledkem hodnocení veřejné zakázky

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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