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PROTOKOL O JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZADAVATELE 
  

 
Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Chabry 

Adresa: Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 

zastoupený Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou městské části 

IČO: 00231274 

 

Veřejná ZAKÁZKA:  

„NÁVRH INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU ZŠ“  

 

Zástupci zadavatele se sešli na jednání vztahujícímu se k veřejné zakázce malého rozsahu „NÁVRH 

INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU ZŠ“, která je zadávána s ohledem 
na výši předpokládané hodnoty mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
 
 

I. Zástupci zadavatele 

1. Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, 
2. JUDr. Milan Golas,  
3. Jan Vokurka,  
4. Stanislav Vyšín,  
5. Martin Knížek. 

 
II. Náplň jednání zástupců zadavatele  

Náplní jednání bylo otevření obálek s nabídkami, posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikace, 

posouzení nabídek a hodnocení nabídek. 

 

III. Nepodjatost zástupců zadavatele 

Všichni přítomní zástupci zadavatele podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a byli poučeni o tom, 

že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů komise, je povinen to bezodkladně oznámit 
zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti zástupce zadavatele, rozhodne o jeho dalším 

setrvání; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého ze zástupců zadavatele, postupuje 

zadavatel obdobně.  

Žádnému ze zástupců zadavatele nevznikl důvod podjatosti a oba podepsali čestné prohlášení o 

nepodjatosti.  

Zástupci zadavatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozví s výkonem své 

funkce. 

 
IV. Otevírání obálek 

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 2 nabídky. Nabídky byly podány v listinné podobě. 
Nabídky byly otevřeny dne 19. dubna 2021 v 18:00 hodin Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou a Mgr. 

Šárkou Hájkovou (zástupce pověřené osoby AAA zakázky s.r.o.).  

Pořadové 

číslo 
nabídky 

Obchodní firma a sídlo  IČ 

1. ViVA school s.r.o., U pískovny 890/1, 18200 Praha 8 - Kobylisy 24730301 

2. Ing. Radka Šrámková, Poupětova 22, 17000 Praha 7 - Holešovice 03853721 

Zástupci zadavatele provedli otevření obálek podaných v listinné podobě. Nabídky v listinné podobě 
byly podány v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky.  
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Nabídky byly podány v souladu s požadavky zadavatele a byly z hlediska obsahu úplné. 

Poř. č. 

nabídky 
Obchodní firma 

nejnižší 
nabídková cena 

bez/včetně DPH 

doba realizace 

první přípravné 
fáze 

1. ViVA school s.r.o. 
95.000,00 Kč 
114.950,00 Kč 

10 dnů 

2. Ing. Radka Šrámková 
117.600,00 Kč 

Není plátce 
28 dnů 

 

V. Posouzení kvalifikace  

Pořadové 
číslo 

nabídky 

Obchodní firma a sídlo  IČ 

1. ViVA school s.r.o., U pískovny 890/1, 18200 Praha 8 - Kobylisy 24730301 

2. Ing. Radka Šrámková, Poupětova 22, 17000 Praha 7 - Holešovice 03853721 

Zástupci zadavatele při své činnosti nevyřadili z dalšího hodnocení žádnou posuzovanou nabídku.   

V.1.  Shledání nutnosti vyžádat si objasnění předložených informaci či dokladů, příp. 

vyžádat si předložení dodatečných informací či  

Zástupci zadavatele neshledali nutnost vyžádat si po dodavatelích písemné objasnění předložených 

informací či dokladů či nutnosti vyžádat si předložení dalších dodatečných informací či dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. 

 

VI. Hodnocení nabídek 

Pořadové 

číslo 
nabídky 

Obchodní firma a sídlo  IČ 

1. ViVA school s.r.o., U pískovny 890/1, 18200 Praha 8 - Kobylisy 24730301 

2. Ing. Radka Šrámková, Poupětova 22, 17000 Praha 7 - Holešovice 03853721 

Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle: 

a) nejnižší nabídková cena ……….……….….. váha 70 %  

b) doba realizace první přípravné fáze …..... váha 30 % 

Poř. č. 

nabídky 
Obchodní firma 

nejnižší 
nabídková cena 

bez/včetně DPH 

Získané body / 

přepočtené body 

1. ViVA school s.r.o. 
95.000,00 Kč 
114.950,00 Kč 

100 / 70 

2. Ing. Radka Šrámková 
117.600,00 Kč 

Není plátce 
80,78 / 56,55  

 

Poř. č. 

nabídky 
Obchodní firma 

doba realizace 

první přípravné 
fáze 

Získané body / 

přepočtené body 

1. ViVA school s.r.o. 10 dnů 100 / 30 

2. Ing. Radka Šrámková 28 dnů 35,71 / 10,71 
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Poř. č. 

nabídky 
Obchodní firma Součet bodů pořadí 

1. ViVA school s.r.o. 100 1 

2. Ing. Radka Šrámková 67,26 2 

 

VII. Předání dokumentů zadavateli 

 Všemi zástupci zadavatele podepsaný protokol o jednání,  

 čestné prohlášení o nepodjatosti, 

 nabídky. 

 

V Dolních Chabrech dne 26. dubna 2021 

 
Podpisy všech přítomných: 

 
 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková  __________________________________ 
        podpis 

 
 

 
JUDr. Milan Golas     __________________________________ 

        podpis 

 
 

 
Jan Vokurka     __________________________________ 

        podpis 

 
 

 
Stanislav Vyšín     __________________________________ 

        podpis 
 

 

 
Martin Knížek     __________________________________ 

        podpis 
 

 

 
Mgr. Šárka Hájková    __________________________________ 

        podpis 
 

 


