Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

12251

Název zakázky

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU
AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD
HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“
(část A) – opakované vyhlášení

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879

Název projektu

Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří II

Název / obchodní firma
zadavatele

Město Horažďovice

Sídlo zadavatele

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00255513, CZ00255513

Lhůta pro podávání nabídek

07.05.2018 do 09:00

Uveřejnění výzvy k podání
nabídek

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na www.esfcr,cz
dne [_18.04.2018_], od uveřejnění proběhlo do nejzazšího
1
termínu pro podání nabídek [_18_] dní.

2. Seznam obdržených nabídek
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádné nabídky:2
3. Otevírání nabídek
Před zahájením procesu otevírání nabídek nebyli členové komise přítomní na jednání
seznámení s identifikací obdržených nabídek, neboť zadavatel neobdržel žádnou nabídku,
z tohoto důvodu nepodepisovali členové komise prohlášení o nepodjatosti, neboť nebylo
možné určit žádný hospodářský subjekt, ke kterému by bylo možné posuzovat střet zájmů.
Dne [07.05.2018] v [09:01] hod. se sešla komise za účelem otevírání obálek ve složení:3
4

Pracovní zařazení

Přítomen/nepřítomen

Ing. Pavel Viták

Informatik

přítomen

Ing. Josef Silovský

Vedoucí odboru investic, rozvoje
a majetku města

přítomen

Jitka Vokatá

Pracovnice externího
financování

přítomna

Jméno a příjmení náhradníka

Pracovní zařazení

Přítomen/nepřítomen

Jméno a příjmení člena komise

1

Minimální lhůta pro podání nabídek vyplývá z pravidel pro zadávání zakázek. První den lhůty je až den
následující po dni, kdy došlo ke zveřejnění výzvy na www.esfcr.cz .
2
Pořadová čísla jsou přidělována podle doby doručení jednotlivých nabídek.
3
Zadavatel může pro každý úkol během zadávání sestavit více komisí (např. komisi pro otevírání nabídek a
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek); je však třeba pro každou komisi dodržet minimální počet členů.
4
Uveďte složení komise dle jejího ustanovení zadavatelem s tím, že přítomnost či nepřítomnost vyznačíte
v posledním sloupci.
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Ing. Ivana Dušková

tajemnice

nepřítomna

4. Poznámky komise a potvrzení souhlasu se zápisem5
Členové komise svým podpisem níže zároveň potvrzují, že zachovají mlčenlivost o všech
záležitostech, které jim budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. Nezveřejní
žádné důvěrné informace, které jim budou sděleny nebo které zjistí v souvislosti s výše
uvedenou zakázkou.
V [Horažďovicích] dne [07.05.2018]
Jméno a příjmení člena/náhradníka člena komise

6

Podpis
v listinném originále podepsáno 07.05.2018

Ing. Pavel Viták
Ing. Josef Silovský

v listinném originále podepsáno 07.05.2018

Jitka Vokatá

v listinném originále podepsáno 07.05.2018

Na základě výše uvedeného doporučuje komise zadavateli zrušit výběrové řízení.
5. Jiné informace
Dne 07.05.2018 v 10:30 hod. obdržel zadavatel nabídku od společnosti ACCON human
resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČO:
27208371. Nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. Nabídka se nepovažuje za
podanou a k nabídce se nepřihlíží..
6. Předání zápisu zadavateli, výběr dodavatele a další informace zadavatele o
průběhu zadávacího řízení
Zápis byl předán zadavateli dne

09.05.2018

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat za zadavatele

Na základě zmocnění dle § 104 odst. 1 zákona č.
128/200 Sb. v zastoupení Ing. Hana Kalná,
místostarostka

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
Na základě výše uvedeného zadavatel zrušuje výběrové řízení s názvem REALIZACE
VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD
HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část A) – opakované vyhlášení
z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek
Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V [Horažďovicích] dne [_09.05.2018_]
v listinném originále podepsáno 09.05.2018

5

Uveďte případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele (např. menšinové stanovisko
člena/členů komise k průběhu zadávacího řízení).
6
Uveďte všechny osoby, které se v roli člena či náhradníka člena podílely na práci komise (na jakékoli z fází).
Neuvádí se členové ani náhradníci, kteří se do práce komise (přestože byli jmenováni) nezúčastnili. Podpisem na
tomto místě zápisu osoba potvrzuje, že obsah zápisu odpovídá skutečnosti. (Pokud se osoba účastnila jen
některé z fází práce komise a je to uvedeno v zápisu, pak její podpis na tomto místě zápisu potvrzuje souhlas
skutečnosti se záznamem pouze ke konkrétní fázi práce komise, do které byla osoba zapojena.)
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