PROTOKOL O ZKRÁCENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VZMR II. KATEGORIE
(předpokládaná hodnota zakázky nad 25.000,- Kč do 100.000,-Kč bez DPH)
Název zakázky:

Pronájem výpočetní techniky za účelem sčítání výsledků voleb

Evidenční číslo zakázky:

VZCK 0037/2017/OVV/Fen

Zadavatel:

město Český Krumlov, zastoupené Ing. Vendulou Roučovou, vedoucí odboru vnitřních věcí
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Předmět zakázky:

Pronájem výpočetní techniky pro potřeby voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Instalace a
následná deinstalace výpočetní techniky ve volebních místnostech. Zajištění servisu výpočetní techniky v průběhu voleb.

Podmínky:
Hodnotící kritéria:

Cena za pronájem a související služby.

Místo / termín plnění: Volební místnosti na území města Český Krumlov. Ve dnech 20. a 21. 10. 2017.
Termín oslovení uchazečů:

22.8.2017

K předložení nabídek byli vyzváni 3 uchazeči. Zadavatel obdržel 2 nabídky.
Pořadí
doručení

1.
2.
3.

Vyhověla-nevyhověla
(vč. zdůvodnění)

Nabídka firmy

Michal Šopa, Dis.
sídliště Plešivec 380, 381 01 ČK
PC service KB s. r. o.
Masná 129, 382 41 Kaplice
Naso Computer Ing. Miloslav Chlaň
náměstí 206, 382 41 Kaplice

Vyhověl celému
zadání
Vyhověl celému
zadání
Nabídka nebyla
předložena

Cena celkem v Kč bez DPH

Pořadí
vyhodnocení

24.000,-Kč bez DPH

20. a 21. 10. 2017

2.

9.600,-Kč bez DPH

20. a 21. 10. 2017

1.

Nabídku nepředložili tito vyzvaní uchazeči: Naso Computer Ing. Miloslav Chlaň
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka:

Termín plnění

společnost PC SERVICE KB s. r. o.

nehodnocen

Zdůvodnění: Společnost nabídla nejvýhodnější cenu za pronájem výpočetní techniky a související služby, má zkušenosti s tímto typem zakázky a spolupráce
s městem Český Krumlov je dlouhodobá a bez výhrad.

Níže podepsaní činí svým podpisem kromě odsouhlasení hodnocení i čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k předmětné zakázce. Prohlašují, že se
nepodíleli na zpracování žádné z nabídek, které byly předloženy, nemají osobní zájem na zadání zakázky ani je nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný
poměr s uchazeči. Dále prohlašují, že se zřetelem k výsledku zadávacího řízení se jim nedostane žádné osobní výhody a neutrpí újmu. Níže podepsaní výslovně
prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s hodnocením nabídek.

Dne: 6. 10. 2017
Zpracoval: .Bc. Blanka Fenigbauerová
Podpis: ....................................

Schválil: Ing. Vendula Roučová
Podpis: ....................................

