
PABDUBlcKÝ KFÁJ

INVEST cE Do RoZVoJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Veřejné zakázky
Název zakázky:

Re8istrační čísIo projektuI

Název projektuI

Předpok|ádaná cena bez DPH:

Lhůta pro podáVáni nabídek:

2. Identifikační údaje o zadavateli

Místo konání hodnotící komise:
Datum konán í hod notÍcí kom ise:
Složení hodnotící komise:

7.há iÁňí  '  '<A. ] in  í '

Ukončení 2asedání:

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na
praktická cvičení a exku|ze

cz.7.o7 I 1.7.00 I 44.OOr2

Podpora přírodovědného a technického vzdě|ávání
v Pardubickém kraji

432.140,- bez DPH

18.9 .2013;11:00 hod.

zasedací místnost řediteIe škoIy
18.9. 2013
Mgr. Marek Výborný, Mgr. Radka K|empířová, Eva
Procházková
v 11r15
v 11r40

3. Průběh jednání hodnotící komise
Komise se seš|a Vuvedený čas vuvedeném složení' Zkontro|ova|a počet a neporušenost
doš|ých nabídek a přikročila kjejich otevření' Nás|edně zkontrolovaIa jejich úpInost a
skutečnost, zda odpovídají výzvě a zadáýací dokumentaci' Nás|edně stanovi|a Vítěznou
nabídku. By| sepsán zápis o posouzenía hodnocení nabídek který č|enoVé hodnotící komise
podepsali bez Výhrad a připomínek.

Název/obchodní Íirma
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449zadavatele

'ídIo/místo podnikání Mozartova 449,530 09 Pardubice

c 48161063

meno a pÍUmen| osoDy
Mgr. Marek Výborný, řediteI ško|y)právněné iednat jménem

ladavatele
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4. seznam os|ovených dodavate|ů

Název/ob.hodní fi.ma tc Forma a datum oslovení

JoseÍ charou5 _ cHARTolJR r2347777 E-  ma i l ,  11 .9 .2013

DopravníspoIečnost cAR-ToUR spoI. s r.o' 49286871. E-  ma i l ,  11 .9 .2013

Autobusová doprava Daří|ek 474 594 a3 E-  ma i l ,  11 .9 .2013

M+H sIa t iňany 1.0479646 E- 'r'ail,77.9.2013

Autokempink Konopáč spo|. s r'o. 48153753 E-  ma i l ,  11 .9 .2013

5. uveř€jnění vlizw
VýzVa k podáVánínabídek by|a uveřejněna na:
X !aMw.msmt.cz dne 6.9.2013
I webových stankách zadavateIe w!!!.8!I!p!!ll.!! dne 11'9' 201'3

! dá|e byla zveřejněna '. '....... '....

6. seznaín před|ožených nabídek

Nabídku dořučiIi tito Uchazeči:

7. Hodnocení nabídek - hodnotící komise

Hodnocení nabídek provedIa hodnotícíkomise Ve sIožení:

Před zahájením hodnocení podepsa|/i hodnotite|/é čestné prohlášenío nestrannosti.
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číslo
nabídky

Název/obchodní fi.ma tc sídIo uchazeče
Datum, čas a Íořma

podání nabídky

1 . DopraVní5poIečnost
CAR-TOUR spol. s r.o. 4928681r Pohřebačka 182, 533 45

Opatovice nad Labem
osobně,17'9'  2013;

12:10; pkemně

Jméno e příimení č|ena hodnotící
komise Pracovní zařazení

M8r. lýarek Výborný Redite| ško|y, Věcný koordinátor projektu

Mgr' Radka KlempířoVá Zástupkyně ředite|e ško|Y

Eva Procházková Finanční manažer projektu



8. Posouzení úp|nosti nabídky

Nejprve by|a posouzena úpInost doručených nabídek' PosouzeníúpInosti nabídek spočíValo V
p roveden í kontro|y Údajů a dok|adů, kteřé by|y povinnou součásti nabídky'

Těmito údaji a dok|ady jsou:

Požadované plněnía nabídková cena

Doklady píokazující kvalif ikačnÍ předpok|ady (\^ipis zobchodního rejstříku,
živnostenské opráVnění atd.)

které stanovuje zadávací dokumentace {např'
seznam osob, které se budou podí|et na p|nění
záruční doba, 5mIuvni pokuta, řízení rizjk,

I Návrh sm|ouvy

Da|šípov inné úda je  č i  dok |ady ,
VŽorník, obsahy nabízených kurzů,
zakázky, přehIed subdodavate|ů,
případoVá studie, apod.)

Po posouzení nabídek z hIediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že:

9. seznam vy|oučených nabídek
Na základě posouzenínabídek hodnoticíkomisíniže uvedené nabídky nesp|ňujípožadaVky
stanovené zadavateIem' Nabídky by|y vy|oučeny z účasti Ve \^/běrovém řízení'

10. Hodnocení nabídek

Komise proved|a hodnocení před|ožených nabídek pod|e zák|adního hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídkv 5 těmito Váhami:

1 '  ce lková  nabídková  cena bez  DPH_váha100%

čísIo
nabídky

Název/obchodní f irma/lč

Nabídka obsahuje vše.hnv
součásti požadované

zadaváte|em v zádávacích
podmínkách

Nabídka sp|ňuie
požadavky dIe

zadávací
dokumentaae

1 . DopraVní spoIečno5t cAR-ToUR
spol. s r.o.;49286871

ANO ANO

čís|o
nabídky Název/obchodní fiřma tc sídIo ucházeče

Datum' čas
podání nabídkv

L , XXX XXX XXX XXX
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Nabídkové cenv v oořadí doš|Ých nabídek

11. výs|edek hodnocení

Jako nejvýhodnější by|a Whodnocena nabídka č. 1 Dopr. spo|ečnosti CAR-ToUR spo|. s r'o'

72. Pří|ohy

Rozhodnutí o jmenoVání členú hodnotící komise
čestílé prdh|ášení o nestrannost! a nepodjatosti č|enů hodnotící komise

13. Da|šÍ informace
Uveďte prosím případné ddlší inÍormqce vztahující se k průběhu výběru dodovotele.

74. s|ožení hodnotící komise a podpisy členů hodnotÍcÍ komise

s\^im podpisem stvrzuji, že tento protoko| odpovídá průběhu zasedání
hodnocení nabídek na zakázku zajištění autobusové dopřavy žáků a pedagogů
cvičení a exkurze

komise pro
na praktická

V Pardubicích dne 18' 9. 2013

St , iotaI"S



I

PŘíroHA KE ZPRÁVĚ o HoDNocENí NABíDEK

tnformace o nah|ížení do zpráW

xxx XXX XXX xxx XXX
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