
Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník 
 

Zápis 
 

z jednání komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
č. 1/2019/3ZS – „Dodávka výpočetní techniky pro  Základní školu Neratovice, 28. října 1157, okres 

Mělník“ 

 
Dne 22.5. 2019 ve 11.30 hodin se v ředitelně Základní školy Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník, sešla 
komise ve složení: Mgr. Miloslava Lamačová, Iva Hubínková a Jitka Klocová.  
 
Tato komise provedla, na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, posouzení řádně 
předložených nabídek na dodavatele veřejné zakázky č. 1/2019/3ZS „ Dodávka výpočetní techniky pro 
Základní školu Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník“,  kterou zadává město Neratovice („dále jen 
zadavatel“)  
 
K podání nabídky v zadávacím řízení zadavatel vyzval přímo minimálně 5 dodavatelů, doručeny byly celkem 3 
nabídky. Komise pro otevírání obálek, která se sešla dne 22.5.2019 potvrdila, že všechny doručené nabídky 
splňují formální náležitosti a byly předloženy k posouzení. 
 
Hodnocení nabídek (pořadí podle data a hodiny doručení): 
 

Uchazeč IČ Nabídková cena 
v Kč vč. DPH 

Umístění nabídek 

C System CZ a.s. 
Barrandova 409, 143 00 Praha 4 

27675645 237.644,- 1 

Topsoft JKM spol.s.r.o. 
Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem 

25403435 277.835,- 2 

Z + M Partner, spol. s.r.o. 
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava 

26843935 283.329,97 3. 

 
 Posouzení kvalifikace 
 
Všichni uchazeči doložili dokumenty prokazující kvalifikaci pro předmět zakázky. 
 
Na základě posouzení nabídek podle stanovených hodnotících kriterií doporučuje komise vedení města uzavřít 
smlouvu s vybraným uchazečem  C Systém CZ a.s,, se sídlem  Barrandova 409, 143 00 Praha, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka splňující kriteria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.  
 
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni do 14 dnů od vydání rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky. 
Členové hodnotící komise svými podpisy stvrzují, že předložené nabídky hodnotili nestranně, objektivně a 
pouze na základě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky:  
 
 
 

Jméno: Podpis: 
 

Mgr. Miloslava Lamačová Miloslava Lamačová v. r. 

Iva Hubínková Iva Hubínková v. r. 

Jitka Klocová 
 

Jitka Klocová v. r. 
 

 


