
 

 

V Janských Lázních 24.5.2021 

 

 

Informace poskytnuté na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 20.5.2021 

 

 

Požadované informace: hodnoty dílčích hodnotících kritérií A až D všech uchazečů, včetně celkové 

bodové hodnoty všech hodnocených nabídek o veřejné zakázce malého rozsahu Internetová konektivita 

pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik. 

Požadované informace jsou obsaženy v přiloženém dokumentu Protokol o otevírání nabídek, posouzení 

a hodnocení nabídek.   

 

 



Janrk6 L6zn#

ZADAVATEL:
Sidlem:

Zastoupenf:
rco:

St6tni t66ebn6 lizn6 Jansk6 L6zn6, stitni podnik

n6m6sti 272,542 25 Jansk6 L6zn6

VEREJNA zAKizKA MALEHO ROZSAHU: lnternetov6 konektivita pro St6tni ledebn6 l6zn6 Jansk6

Ltun6, st6tnipodnik
Cislo veiej n6 zakAzky: 041 12021 IZMR

Komise ustanoven6 zadavatelem se dne 03.05.2021 v 10:00 hodin se5la a poiidila tento protokol

o otevir6ni nabidek, posouzeni a hodnoceni nabidek.

l. Piitomni zdstupci zadavatele / sloieni komise

vedouci odddlen i veiej nfch zak{zek

- technickf n6m6stek

vedouciodd6leni ICT
po6ita6ouf technik - omluven

V5ichni piitomni dlenov6 komise byli sezn5meni se seznamem podanfch nabidek a prohla5uji, 2e

budou zachov6vat ml6enlivost o skutednostech, o nichZ se dozv6di v souvislosti se svou 0dasti na
jedn6ni a nejsou ve rztahu k veiejne zakdzce a dodavatel0m podjati, nepodileli se na zpracov6ni
nabidky, nemaji osobni zAjem na zadAni veiejn6 zakAzky a s dodavateli, kteii piedloZili nabidku, je
nespojuje osobni, pracovni 6ijini pom6r.

ll. N6pln jedn6ni zadavatele / komise
N6plni jedn6ni komise bylo: Otevir6ni nabidek, Posouzenf nabidek, Hodnoceni nabidek

11.1. Otevirininabidek:
Zadavatel do konce lhftty pro pod5ni nabidek piijal nabidky uveden6 v Seznamu podanich nabidek,
ktenf je piilohou tohoto protokolu. Nabidky byly dorudeny v elektronick6 podob6.

idka d.
Obchodnifirma:
Sidlo
Pr6vniforma
rc

Nabidka byla dorudena ve stanoven6 lh0te lnabldka byla dorucena ve stanovene lh0t6, je
putentick5 a s datovou zpr5vou obsahujici nabidku
Inebylo pied jejim otevienim manipulovdno

Vyiazeni nabidky lNabidka nebyla vyiazena

Nabidka d. 2
Obchodnlfirma
Sidlo:
Pr5vniforma
tc

idka byla ve stanoven6lht:lt6 byla dorudena ve stanoven6 I je
nabidkuutentick6 a s datovou zpr6vou obsah ujici

otevienim manipulov6no
nt dka

.pnsroxol o
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Janskd Ldzn6
do iivobo

Nabidka d. c
Obchodnifirma:
Sidlo:
PrSvniforma
tc
Nabidka byla dorudena ve stanovene lh0td nabidka byla dorudena ve stanoven6 lh&t6, je

autentick6 a s datovou zprAvou obsahujicinabidku
nebylo pied ieiim otevienim manipulov6no

Vyiazeninabidky Nabidka nebvla wiazena

11.2. Hodnoceni nabidek:
Zadavatel stanovil, 2e nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomick6 rnfhodnosti podle

hodnoticich krit6rii v zadAvaci dokumentaci

Nabidka c. l3
Obchodnifirma:

idlo
Pr6vn[forma
I

Nabidka byla doru6ena ve stanovene lh0t6 lnaUiOt<a U

putentick5 a s datovou zpr5vou obsahujici nabidku
lnebylo pied jejim otevienim manipulovdno
It'taOiOt<a nebyla vyfazenaVyiazeni nabidky

Nabidka c. F

dlo:
Pr5vniforma

Nabidka byla dorudena ve stanoven6 lh0t6 lnabldka Uyti Ooruce@
putentick6 a s datovou zpr6vou obsahujici nabidku
Inebylo pied jejim otevienim manipulovdno

Vyiazeninabidky lruaOiOta nebyla vyiazena

Nabidka 6. 15
Obchodnifirma:
Sidlo:
Pr6vnlforma

Nabidka byla dorudena ve stanoven6 lhflt6 lnabldka byla dorucena ve stanoven6lhfit6je
putentick6 a s datovou zpr6vou obsahujici nabidku
lnebylo pied ieilm otevienim manipulovdno

Vyiazeni nabidkv lruaOiOfa nebvla wiazena

uchazee

A.Nabidkov6
cena za 200
MbiUs 55%

9 000 10 557 I 455 't 0 600 I 900 "t5 970

Poeet bodt za A 46,88 52,35 46,69 30,99

B.Nabidkov6
cena za 300
MbiUs 15%

10 100 12 129 11 933 12700 11 400 17 737

PoCet bod0 za B 12,49 12,69 11,92 8,54

2

Obchodnifirma:

IC

IC

Popis
hodnoticiho

krit6da

Nabidke 1 Nabidka 2 Nabidta 3 Nabidka 4 Nabidka 5 NabidkaS

55 49,99

15 13,28



Janskd Ldzn6

11.3. Posouzeni nabidek
Komise dne 03.05.2021 posuzovala prok5z6ni spln6ni poZadavk [l zadavatele a to

se na z5klad6 hodnoceni nabidek umistil na 1. mist6 v

elenov6 komise:

vedouci odd6len i veiej nfch zakdzek

, provozn6 - technickyi ndm6stek

odd6lenllCT

Jansk6 L6zn6 dne 03.05.2021

Piilohv:

Seznam podanlch nabidek

\\i'{
13 900

C.Nabidkova
cena za 450
MbiUs'15%

12 900 15 429 15 462 14 500

13,34 7,50Poa€t bod0 za
C

't2,54

13 500 16 286 16415 17 500 14 600 27 955D.Nabidkov6
cena za 600
MbiUs 15%

15 't2,43 11,57

Vysledne poiadi 1 5 3 4 2

Nabidka c. h
Obchodnifirma
Sidlo
Pr6vni forma
tc
Dodavatel prok6zal spln6ni kvalifikace
Nabidka splfruje poZadavky ZD l"no
Qirvod vyiazeni nabidky nebyla vyiazena
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25781

12,51 13,9215

7,24Poeet bod& za
D

12.33 13,86

91,05 54,27Fo{€t bodr}
celkem

100 u,u 89,88 83,52

6

ano


