Výzkumný ústav
geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i.
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Ministersvo kultury

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Název veřejné zakázky: Dodávka přesného stolního
kartometrického skeneru formátu AO, s příslušenstvím
2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 60061343
3. Číslo části veřejné zakázky:

-

4. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele
Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele

Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, v. v. i.
(dále jen VÚGTK, v. v. i.)
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel

5. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo, pod kterým
byla nabídka
doručena
1.
2.

Obchodní firma/jméno

Ing. Ivan Sabo
DIGIS, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání

IČ

U Jandovky 3,
682 01 Vyškov
Gen. Sochora 6176/6A
708 00 Ostrava

15238199
19012276

Hodnotící komise posoudila výše uvedené nabídky a dospěla k následujícím závěrům:
Všechny výše uvedené nabídka splnily veškeré požadavky stanovené zadavatelem ve
výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci.
Hodnotící komise rozhodla o zařazení všech uvedených nabídek do další fáze, tj. do fáze
hodnocení.

3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny
Číslo
nabídky
-----

Důvod pro vyřazení nabídky

1B

----------------------- Žádná -----------------------------------------------
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Hodnotící komise nevyřadila žádnou z podaných nabídek.

4. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Seznam hodnocených nabídek
Číslo, pod
Obchodní
kterým byla
firma/jméno
nabídka
doručena
1.
Ing. Ivan Sabo
2.

DIGIS,spol. s r.o.

Sídlo/místo
podnikání

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

U Jandovky 3,
682 01 Vyškov
Gen. Sochora
6176/6A
708 00 Ostrava

15238199

2 039 000,-

19012276

1 991 000,-

Nabídky byly hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona, tj. jediným hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Konečné pořadí nabídek
Pořadí nabídek po
hodnocení
1.
2.

Obchodní firma/jméno
DIGIS,spol. s r.o.
Ing. Ivan Sabo

Sídlo/místo podnikání

IČ

Gen. Sochora 6176/6A
708 00 Ostrava
U Jandovky 3,
682 01 Vyškov

19012276
15238199

Hodnotící komise vyhodnotila jako ekonomický nejvýhodnější nabídku uchazeče
DIGIS,spol. s r.o., který nabídl nejnižší nabídkovou cenu za celý předmět plnění
veřejné zakázky.

8.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace vůči
níž je člen hodnotící
komise v pracovněprávním
či obdobném vztahu

Ing. Filip Antoš

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Jana Drtinová

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Klára Ambrožová

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Ondřej Böhm

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Milan Talich, Ph.D.

VÚGTK, v. v. i.
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Datum
podpisu
zprávy

22. 7. 2011
22. 7. 2011
22. 7. 2011
22. 7. 2011
22. 7. 2011

Podpis

9.

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
-----------------------

10.

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne

22. 7. 2011

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Ing. Karel Raděj, CSc.
ředitel

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A
HODNOCENÍ NABÍDEK
A. Identifikační údaje o ostatních zadavatelích
Pořadové číslo zadavatele

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

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele

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

Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele

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

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

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

Poz: Zadavatel zkopíruje tuto tabulku tolikrát, kolikrát je třeba (v každé další tabulce zvýší pořadové číslo
zadavatele o „1“ – 3., 4., …)

B. Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a
příjmení osoby,
která nahlédla
do zprávy

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace vůči
níž je osoba, která
nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

RČ/číslo
občanského
průkazu
osoby, která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédnutí
do zprávy

Náklady
za výpis
/
opis v
Kč

Podpis
osoby,
která
nahlédla do
zprávy

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

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

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

-----------

---------

-----------

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba
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