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zakázek
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb
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V Praze dne: 9. 3. 2021

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
podaných k veřejné zakázce s názvem:
„Věznice Kuřim – provozování prodejny potravinářského a drobného zboží“
I.

Bližší identifikace veřejné zakázky (dále také „VZ“):

Druh VZ:
Druh zadávacího řízení:
Režim VZ podle předpokládané hodnoty:

koncese na služby
zadání ve zjednodušeném režimu
zjednodušený režim

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zajištění prodeje potravinářského, drogistického a průmyslového zboží v
budově Věznice Kuřim, a to formou provozování kantýny po dobu 5 let v nebytových
prostorách Věznice Kuřim.
II.

Fyzické osoby provádějící hodnocení (komise):

III.

Způsob hodnocení dle zadávací dokumentace

1)

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, na základě hodnotících
kritérií a jejich vah stanovených v zadávací dokumentaci. Každé jednotlivé nabídce
byla v každém jednotlivém dílčím kritériu přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria. Podrobnosti ke způsobu
hodnocení a přidělování bodových hodnot jsou stanoveny samostatně u každého
jednotlivého dílčího hodnotícího kritéria v zadávací dokumentaci.

Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií a jejich vah:

2)

Popis hodnotícího kritéria

Váha hodnotícího
kritéria

1

Nabídková cena za nájem nebytových prostor v Kč za rok

50 %

2

Nabídková cena za Spotřební koš v Kč včetně DPH za
rok

30 %

3

Doba, po kterou se účastník zaváže nabídkové ceny
uvedené ve Spotřebním koši nenavyšovat

20 %

3) Popis způsobu hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení:
Hodnotící kritérium 1 – Nabídková cena za nájem nebytových prostor v Kč za rok
Předmětem hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria byla výše
nabídkové ceny za nájem nebytových prostor v Kč za rok uvedená účastníkem v Krycím
listu nabídky. Nejlépe byla hodnocena nabídka, která měla nejvyšší cenu nájmu v Kč za rok
oproti nabídkám ostatních účastníků. Nabídka s nevyšší nabídkovou cenou za nájem
nebytových prostor v Kč za rok obdržela 50 bodů. Zbývající nabídky obdrží počet bodů
vypočtený dle následujícího vzorce:

kdy

𝑿 = 𝟓𝟎 𝒙

𝑨
;
𝑩

X

představuje počet bodů přidělený hodnocené nabídce v tomto dílčím hodnotícím
kritériu;

A

představuje výši nabídkové ceny za nájem nebytových prostor v Kč za rok u
hodnocené nabídky; a

B

představuje výši nabídkové ceny za nájem nebytových prostor v Kč za rok u nejlépe
hodnocené nabídky.

Hodnotící kritérium 2 – Nabídková cena za Spotřební koš v Kč včetně DPH za rok
Předmětem hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria byla výše
nabídkové ceny za Spotřební koš v Kč včetně DPH za rok uvedená účastníkem v Krycím
listu nabídky. Nejlépe byla hodnocena nabídka, která měla nejnižší nabídkovou cenu za
Spotřební koš v Kč včetně DPH za rok oproti nabídkám ostatních účastníků. Nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou za Spotřební koš v Kč včetně DPH za rok obdržela 30 bodů.
Zbývající nabídky obdržely počet bodů vypočtený dle následujícího vzorce:

kdy
X

𝑿 = 𝟑𝟎 𝒙

𝑩
;
𝑨

představuje počet bodů přidělený hodnocené nabídce v tomto dílčím hodnotícím
kritériu;

2

A

představuje výši nabídkové ceny za Spotřební koš v Kč včetně DPH za rok u
hodnocené nabídky; a

B

představuje výši nabídkové ceny za Spotřební koš v Kč včetně DPH za rok u nejlépe
hodnocené nabídky.

Hodnotící kritérium 3 – Doba, po kterou se účastník zaváže nabídkové ceny uvedené ve
Spotřebním koši nenavyšovat
Předmětem hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria byla doba, po
kterou se účastník zaváže nabídkové ceny uvedené ve Spotřebním koši nenavyšovat
uvedená účastníkem v Krycím listu nabídky. Účastník uvede tuto dobu v měsících od
účinnosti Smlouvy. Minimální zadavatelem požadovaná délka této nabídnuté doby je 6
měsíců od účinnosti Smlouvy. Účastník tedy může nabídnout dobu 6 až 60 měsíců.
Nejlépe byla zadavatelem hodnocena nabídka, která měla nejdelší dobu, po kterou se účastník
zaváže nabídkové ceny uvedené ve Spotřebním koši nenavyšovat. Nabídka s nejdelší dobou
obdržela 20 bodů. Zbývající nabídky obdržely počet bodů vypočtený dle následujícího
vzorce:

kdy

𝑿 = 𝟐𝟎 𝒙

𝑨
;
𝑩

X

představuje počet bodů přidělený hodnocené nabídce v tomto dílčím hodnotícím
kritériu;

A

představuje délku doby, po kterou se účastník zaváže nabídkové ceny uvedené ve
Spotřebním koši nenavyšovat u hodnocené nabídky; a

B

představuje délku doby, po kterou se účastník zaváže nabídkové ceny uvedené ve
Spotřebním koši nenavyšovat u nejlépe hodnocené nabídky.

ZPŮSOB STANOVENÍ CELKOVÉHO POŘADÍ NABÍDEK
Celkové hodnocení podle bodovací metody provedla hodnotící komise tak, že jednotlivá
bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií sečetla. Na základě součtu výsledných hodnot
u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek
tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí nabídek v hodnotícím kritériu 1 – Nabídková cena za nájem nebytových
prostor v Kč za rok.
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4) Hodnocené údaje z nabídek, srovnání hodnot získaných při hodnocení

číslo
nabíd
ky

Název
dodavatele

Hodnotící kritérium 2
(Nabídková cena za
Spotřební koš za rok v
Kč včetně DPH) - 30%

Hodnotící kritérium 1
(Nájem za rok v Kč) 50%

Hodnotící kritérium 3
(Doba vázanosti v
měsících) - 20%

Přidělené Hodnota
body
z nabídky

Přidělené
body

Celkový
počet
bodů

Pořadí

Přidělené
body

Hodnota z
nabídky

1

Pekárna
Kněževes,
s.r.o.

Hodnota z
nabídky

300 000,00

50,00

1 753 721,00

27,64

12

16,00

93,64

1.

2

Roman
Brázda

256 680,00

42,78

1 615 715,00

30,00

15

20,00

92,78

2.

5) Výsledek hodnocení nabídek
Komise vyhodnotila nabídku dodavatele Pekárna Kněževes, s.r.o., IČO: 24318710, se sídlem
Pražská 335, 270 01 Kněževes jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější.
6) Podpisy členů komise
Jméno a příjmení

Podpis člena komise

Datum
9. 3. 2021
9. 3. 2021
9. 3. 2021
9. 3. 2021
9. 3. 2021
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