
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek 

 
 

Záznam z jednání členů výběrové komise na zakázku malého rozsahu - akce: 
 

„Výměna požární signalizace Písek “ 

  
Posouzení a hodnocení se konalo dne 30.3.2021 od 12,15 hodin v  DS Drhovle, pobočka 
Písek. 
 

1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Domov pro seniory Světlo 
Drhovle 44  
397  01   Písek    
IČO: 708 69 12 
 
 

2. Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek a způsob hodnocení: 
 
Předseda komise:               Mgr. Martina Koláříková, DiS. 
Členové komise         Bc. Pavla Smolová  
                                               Ivana E. Květoňová 

 Roman Matoušek 
Ivana Hlaváčková          
              

Způsob hodnocení nabídek: celková nabídková cena bez DPH:               100%  
 
3. Seznam firem, kterým byly zaslány nabídky: 

      Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce byla uveřejněna na Profilu zadavatele dne 

19.3.2021. 
 

4. Zadavatel obdržel tyto nabídky 
 

Číslo 
nabídky 

Dodavatel (název, sídlo,) 
Datum a přesný čas doručení 

nabídky 

1 Telecom 21 CB s r.o. Lipenská 38, Č. Budějovice 29.3.2021 v 8,15 hodin. 

2   

3   

4   

5   

 
Žádné další nabídky nebyly v termínu podány. 
 

 



     Před zahájením procesu posouzení nabídek podepsali členové komise/náhradníci členů 
komise přítomni na jednání, čestné prohlášení o nepodjatosti.  

      Nejprve byla posouzena úplnost doručené nabídky. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo 
v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.  

 

5. HODNOCENÍ NABÍDEK: 
 
Nabídka č. 1:      Telecom 21 CB s r.o. Lipenská 38, Č. Budějovice 
  
-   Cena bez DPH: 1.230.000,-  Kč    -    s DPH : 1.488.300,-  Kč 
  

6. Výsledek hodnocení nabídek: 
 

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazeči v tomto pořadí: 
 

pořadí dodavatel částka s DPH 

1. Telecom 21 CB s r.o. Lipenská 38, Č. Budějovice 1.488.300,- Kč 
 

Zdůvodnění:   Nejnižší nabídková cena 

7. Poznámky komise a potvrzení souhlasu s výběrem  

Jméno a příjmení člena komise: Poznámky  podpis 

Mgr. Martina Koláříková, DiS.   

Bc. Pavla Smolová   

Roman Matoušek   

Ivana Hlaváčková   

Ivana Eliška Květoňová   

 

8. Rozhodnutí o výběru dodavatele 
 

     Zadavatel souhlasí s  doporučením  členů výběrové komise dle hodnocení nabídek v bodu 
6.   S dodavatelem na 1. místě v pořadí -   Telecom 21 CB s r.o. Lipenská 38, Č. Budějovice 

za částku 1.488.300,-  Kč s DPH,  bude podepsána smlouva  na realizaci zakázky. 
 

Souhlas vyjadřuje svým podpisem. 

 
                                                                                                           …………………………………………… 

 ředitelka DS 
 

      Záznam z posouzení a hodnocení nabídek bude vyvěšen na webových stránkách zadavatele (www-dps-
svetlo.cz) do 2 dnů po ukončení jednání komise. 
 
Příloha:  čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 
Písek:    30.3.2021 



 


