
PROTOKOL O OTEVÍRÁNI OBÁLEK a HODNOCENI NABÍDEK

na veřejnou zakázku
„SPRAVA, UDRZBA A DODAVKA KLIENTSKYCH POCITACŮ, SERVERU A

DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ
VNITRNI SITE“

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
“zákon“), se jedná o veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota stanovená zadavatelem

nepřesahuje limit stanovený v ~ 12 odst. 3 zákona, a z tohoto důvodu se jedná o „veřejnou zakázku
malého rozsahu«. V souladu s obecnou výjimkou uvedenou v ust ~ 16 odst. 3 zákona nezadává
zadavatel tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnĺ

pozdějších předpisů.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu se schválenou Metodikou zadáváni
veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni ke dni 1. 4. 2012,
schválené zastupitelstvem obce dne 11. 9. 2013 konkr. dle Čl. IV — veřejná zakázka v hodnotě od
200.000,- bez DPH do 1.000.000,- Kč na služby

1. Datum a místo otevírání obálek a hodnoceni nabidek

Otevíráni obálek doručenými ve lhůtě pro podáni nabidek ve shora uvedeném zadávacim řizeni bylo
zahájeno dne 21. 1. 2015 Od 16.00 hod., v sídle zadavatele. Poté bylo zahájeno hodnocení nabídek.

2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek

Přítomni dle prezenční listiny.

3. Průběh otevírání obálek s nabídkami

Před zahájením otevírání obálek s nabídkami předal zadavatel komisi všechny obálky s nabídkami,
které byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podáni nabídek, včetně seznamu nabídek, který je
přílohou tohoto protokolu.

Komise kontrolovala:

o zda nabĺdka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem ve výzvě k podáni nabídky

V rámci činnosti komise byly otevřeny všechny obálky, které byly doručeny zadavateli ve lhůtě pro
podáni nabídek.

4. Celkový počet nabídek doručených zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek

Ve lhůtě pro podánĺ nabídek, tj. do 12:00 hod. dne 21. 1. 2015 byly zadavateli doručeny 2 nabídky
zaslané poštou.

5. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Po skončeni lhůty pro podáni nabĺdek, do ukončeni jednání komise, nebyla zadavateli doručena
žádná nabídka.

6. Identifikační údaje uchazečů, údaje o kontrole úplnosti nabídek

- uvedeno v příloze protokolu — Porovnání nabídek
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7. Hodnocení nabídek

Komise v rámci výběrového řízení došla k následujicimu:

Přijaté nabídky uchazeču: Český servis

WeDoIT.cz s.r.o.

Základním hodnotícím kiitériem byla nejnižší nabídková bez DPH za 48 měsícu.

Z předložených nabídek byla hodnotící komisi vybrána jako nejvhodnější nabídka od uchazeče:

WeDoIT.cz s.r.o.

Korunní 1030132

12000 Praha 2

IČ 24690775

Odůvodnění:
Vybraný uchazeč splňuje všechna zadaná kritéria a předložil nejvýhodnější cenovou nabídku.

Členové hodnotící komise potvrdili výše uvedené a doporučuji radě obce rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabidky.

8. Přílohy protokolu

Příloha či: Seznam nabidek (1 list)

Příloha Č. 2: Porovnáni nabídek (1 list)

Příloha Č. 3 Prezenční listina (1 list)

V Psárech, dne 21.1.2015

Protokol vyhovila Nikola Alferyová. Protokol má 2 listy + 3 přílohy.

Vit Olmr

Ing. Petr Jaško I
Nikola Alferyová
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Výběrové řízení na akci
“SPRÁVA ÚDRŽBA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH POČÍTAČŮ, SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNĺCH PRVKŮ VNITŘNÍ StĚ“
vyhlášené Obcí Psáry, Pražská 137, Psáry, Psč 25244
zahájené odesláním a zveřejněním výzvy k podání nabídky dne 9. 1. 2015

A:Sprava B:hodinové sazby C:paušál za 0: Reakce v
Site bez za mimořádné správu dalšího PC případě výskytu

pořadové č. Název firmy DPH služby + licencí problému Sprava site x 48 r Formality Pořadí
1 Český servis 4800 800 490 2 h. 230400 ANO 2
2 WeDolT.cz s.r.o. 4400 650 0 1 h. 211200 ANO 1



PREZENČNí LISTINA — jednání hodnotící komise dne 21. 1. 2015

v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu

‚SPRÁVA, ÚDRŽBA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH POČÍTAČŮ, SERVERŮ A DATOVÝCH
ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ“

zadávanou zadavatelem Obec Psáry, zahájenou odesláni výzvy dne 9. 1. 2015

Jméno Podpis ‚

Vít Olmr

Ing. Petr Jaško

Nikola Alferyová /fl-


