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Evropská unie
Evropský sociá[ní fond
operačníprogram Zaměstnanost

Zápis o posouzení a hodnocení nabĺdek

1. Specifikace zakázky

a zadavatele

čĺstozakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr..cz)

11057

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti

Název zakázky

ARAMARK' s.r.o. v Moravskoslezském kraji

Registračnĺčísloprojektu

Cz'03

Název projektu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ll

Název / obchodnĺ firma
zadavatele

ARAMARK, s.r,o

Sĺdlo zadavateIe

Pekařská 628114,155 00 Praha

lG zadavatele / DIC zadavatele

45794707

Lhůta pro podávánĺ nabĺdek

31 .7

.1

.52ĺ0 .0l0.0l15 02 'l /0000053

.2017 v 10:00

Výzvak podánÍnabĺdek byla uveřejněna na WWW.esfcr,cz

Uveřejnění výzvy k podání
nabĺdek

dne |20 '7 '2017l, od uveřejnění prob.ěhlo do nejzazšĺho
termínu pro podání nabÍdek l1 dnÍ.'

2. Seznam obdržených nabídek
Zadav atel obd rŽel

číslo

nabidky
1

týo

nabĺd ky'2

Dodavatel (název

/

obchodnĺfirma, sĺd!o, lě)

Bit cz training, s.r.o., Vinohradská 29193, 120

lČ:27371891

00 Praha,

Datum a přesný čas doručení

nabídky

27.7.2017 ve 13:00

3. otevírání nabídek
Před zahájením procesu otevírání nabĺdek bylĺ členové/náhradníciölenů komise přítomní na

jednání seznámenĺ s identifikací obdrŽených nabídek a následně podepsali ěestné
prohlášení o nepodjatosti.
Dne [7.8.2017 v

'

I

hod. se sešla komise za účelemotevíráníobálek ve sloŽení:3

Jméno a přĺjmenĺčlenakomisea

Pracovnĺ zařazení

Přítomen/nepřítomen

Lucie Kahounová

Persońalistka

Přítomen

lvana Pšenicová

Personalistka

Přítomen

Martin Maxa

Ředitel nákupu

Přítomen

MinimálnÍ lhůta pro podání nabídek vyplývá

zveřejněnÍ
j Pořadová ěÍsla jsou přidělována podle do
3
Zadavatel můŽe pro kaŽdý úkol během

z

pravidel pro zadávání zakäzek. První den lhůty je aŽ den

r.cz '
vých nabĺdek.
vÍce komisĺ (např' komisi pro otevÍránÍ nabÍdek a
komisi pro posouzení a hodnocenÍ nabÍdek); je vŠaktřeba pro kaŽdou komisi dodrŽet minimální počet Ölenů.
a
Uveďte sloŽení komise dle jejího ustanovenĺ zadavatelem s tÍm, Že přĺtomnost či nepřÍtomnost vyznačíte
následujÍcÍ po dni, kdy doŠlo ke

v poslednÍm sloupci.
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Jméno a přĺjmení náhradnĺka

Pracovnĺ zaŕazenl

Přítomen/nepřĺtomen

Jana Kočová

Hlavní Účetnĺ

Nepřĺtomen

tolĺk řádků, kolik je třeba.

Pozn.

Nabídka ö. Ll společnosti ffi nebyla otevřena, neboť byla doručena V [*l, tedy po
ukončenílhůty pro podání nabídek. Tato skutečnost byla uveřejněna na WvýW.esfcr.cz dne
[, l5 tedy Ve stanovené lhůtě do 5 pracovních dnů od identifikace této skuteönosti.

4. Posouzení úplnosti nabídky uchazeěe, s

nímŽ má být uzavřena smIouva

Dne 7.8'2017 v 11 hod. se sešla komise za účelemposouzení nabídky podané uchazečem,
s nĺmŽ má být uzavřena smlouva, ve sloŽení:6

Přítomen/nepřítome

Jméno a příjmeníčIena

Pracovní zařazeni

Lucie Kahounová

Personalistka

Přítomen

lvana Pšenicová

Personalistka

Přítomen

Martin Maxa

Ředitel nákupu

Přítomen

Jméno a příjmení náhradníka

Pľacovnĺzaŕazeni

Jana Kočová

Hlavní účetní

komiseT

n

Přítomen/nepřítome
n

Nepřítomen

Před zahájením procesu posouzení podepsali členovékomise/náhradníci členůkomise
přítomníná jednání, kteřĺ tak dosud neučinili, öestné prohlášení o nepodjatosti (vůčivšem
doručeným nabídkám)'
Nejprve byla posouzena úplnost nabídky, se kterou má být uzavřena smlouva - nabĺdka č.
1. Posouzení úplnosti spočĺvalov provedení kontroly údajůa dokladů, které byly povinnou
součástínabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:

a)
b)

c)

d)
e)

u

ldentifikaění Údaje uchazeöe.

Prokázáni splnění kvalifikačníchpoŽadavků'
Nabídková cena V členěnídle PoŽadavku na způsob zpracování nabídkové ceny
Návrh smlouvy, kteý bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném
v této výzvě.
Metodiky organizace jednotlivých kurzů zpracované dle poŽadavků zadavatele

o

tom, że nabÍdka byla podána po uplynutÍ lhůty pro podávánĺ nabídek, vyrozumĺ zadavatel dodavatele, který
do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněnÍm oznámení na portálu
www.esfcr cz.
ľĺpadě, Že se komise pro otevĺránĺobálek lišÍod komise pro posouzenÍ nabĺdek.
|Üveote
/ Uved'te', sloŽenĺ
komise dle jejĺho ustanovenĺ zadavatelem s tĺm' że přĺtomnost či nepřÍtomnost vyznačíte
v poslednÍm sloupci.

nabĺdku podal,
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Harmonogram veřejné zakázky (harmonogram můŽe být před podpisem smlouvy
upraven dle poŽadavků zadavatele)'

Uchazeč, se kteým má být uzavřena smlouva - uchazeč, kteý podal nabídku ö. 1 splnil
zadavatelem stanovený povinný obsah nabídky.
Dále došlo posouzení kvalifikace.
Zadavatel poŽadoval k prokázání kvalifikace:

.

Čestnéprohlášení uchazeče, ve kterém bude uvedeno, Že uchazeč všechny základni
kvalifikaění předpoklady poŽadované zadavatelem v části 2.1. zadávací dokumentace
splňuje.
. Výpĺs z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v nĺ zapsán;
. Doklad o oprávněnĺ k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajĺcímpředmětu veřejné zakázky, zejména prokazujícípříslušné
Žĺvnostenské oprávnění či licencí;
. Seznam realizačníhotýmu - lektorů, kteří se budou podílet na realizaci jednotlivých
kurzů' Ze seznamu musívyplývat:
a) jméno a příjmení lektorů
b) pozice v rámci realizačníhotýmu
c) vzdělání, včetně účastina odborných kurzech a školeních,ze kteých plyne další
vzdělávání lektora
d) délka praxe v oboru vyjádřená v celých letech - u lektora ,,odborník na příslušnou
oblast gastronomie" bude uveden počet let praxe V té oblasti gastronomie, která
odpovídá předmětu kurzu, kteý má uvedený lektor realizovat. U lektora
,,odbornĺk/odbornice na train the trainers" bude hodnocen poěet let praxe V uvedené
oblasti.
Přílohou seznamu budou doklady o vzdělání členůrealizačníhotýmu a potvrzení či certifikáty
osvědÖujícídalšívzdělávání lektorů.
Uchazeě, se kteým má být uzavřena smlouva - uchazeč, ktený podal nabídku č. 1 splnil
zadavatelem stanovené poŽadavky na kvalifikaci'
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5. Poznámky komise

a potvrzenísouhtasu se zápisem8

jehoŽ
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek a posouzení nabídky uchazece,
nabídku
náoĺoL" byla vyhoänocena jako nejvýhodnější a doporučuje zadavatel1 yvlrq!
uchazeěe č. 1, společnosti riit cz tráińing, s'i.o., Vinohradsŕá 2gtg3, 120 oo Praha, lČ:
27371891jako vhodnou a uzavřít smlouvu s tímto uchazečem'

V Praze dne

7,8.2017

Jméno a přĺjmeníčlena/náhradnĺka člena komise

Podpis

9

Lucie Kahounová
lvana Pšenicová
Martin Maxa

6. Předání zápisu zadavateli, výběr dodavateIe
průběhu zadávacĺho Íizeni

a dalšíinformace zadavatele o

Zápis byl předán zadavatelidne

7.8.2017

Jméno a přĺjmenĺ osoby oprávněné
jednat za zadavatele

Lucie Kahounová

Rozhodnutĺ o výběru dodavatele
Zadavatel souhlasí s doporučenĺmhodnotĺcĺkomise
V Praze dne
podpis osoby oprávněné

Datum a
jednat zazadavatele

sUved'te přĺpadné dalŠÍinformace vztahujÍcĺ se k prŮběhu výběru dodavatele (např. menšinovéstanovisko
člena/členůkomise k prŮběhu zadávacĺho řĺzení).
9
Uved'te všechny osôby, které se v roli člena Öi náhradnĺka Ölena podĺlely na práci komise (na jakékoli z fází).
NeuvádÍ se Ölenové ani náhradnÍci' kteřĺ se do práce końise (přestoŽe byli jmenováni) nezÚčastnili. Podpisem na
jen
tomto mĺstě zápisu osoba potvrzuje, Že obsah zápisu odpovĺdá skuteěnosti. (Pokud se osoba účastnila
některé ztázĺ pĺáce komise a je to uvedeno vzápisu, pak její podpis na tomto mĺstě zápisu potvrzuje souhlas
skutečnosti se záznamem pouze ke konkrétnĺ Íázipráce komise, do které byla osoba zapojena.)
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