Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

ZÁZNAM O OTEVÍRÁNÍ A VYHODNOCENÍ NABÍDEK
Tvorba a správa webových stránek pro projekt Národního muzea v přírodě

Článek 1
Základní údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli:
Zadavatel:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
Zastoupený:
Ing. Jindřichem Ondrušem, ředitelem
Kontaktní osoba:
Ing. Milan Gesierich, +420 571 757 145, ges@vmp.cz
IČO:
000 98 604
2. Údaje o pověřené osobě:
Pověřená osoba:
Sídlo:
IČO:
Kontakt:

recte corporation s.r.o.
Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
053 79 300
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

3. Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy, jejímž cílem je vytvoření
webových stránek a zajištění provozu a údržby webových stránek včetně webhostingu v projektu
„Národní muzeum v přírodě“. Webové stránky budou sloužit k prezentaci Národního muzea
v přírodě a jako zdroj informací pro potencionální jeho návštěvníky. Projekt Národního muzea
v přírodě zastřešuje tyto subjekty: Valašské muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Zubrnice,
Hanácké muzeum v přírodě a Muzeum v přírodě Vysočina. Bližší specifikace předmětu plnění je
uvedena v technické specifikaci, která byla přílohou č. 1 zadávacích podmínek a ve smlouvě, která
tvořila přílohu č. 2 zadávacích podmínek.
Článek 2
Postup zadavatele při otevírání obálek s nabídkami
Zadavatel stanovil pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocením nabídek jednotlivých
dodavatelů své zástupce (členové komise Ing. Jaroslav Polášek, Bc. Tomáš Hrstka, Bc. Pavlína
Polášková), jejímž úkolem bylo otevřít doručené nabídky a zkontrolovat jejich úplnost z hlediska
požadavků zadavatele jím stanovaných. Před vlastním jednáním byli zástupci zadavatele seznámeni o
počtu doručených nabídek, resp., kteří dodavatelé doručili svou nabídku na adresu zadavatele do 5.
12. 2018 do 09:00 hodin. Na základě těchto informací poté podepsali prohlášení o mlčenlivosti
(článek 7 tohoto Záznamu o hodnocení nabídek).
Článek 3
Seznam vyzvaných dodavatelů
Zadavatel prostřednictvím elektronické pošty odeslal písemnou výzvu k předložení nabídky v rámci
předmětné veřejné zakázky malého rozsahu těmto šesti dodavatelům:

VYZVANÝ DODAVATEL 1
NETservis s.r.o.
Sídlo: Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 25759116
Kontaktní údaje: tel:+420 224 312 120, email: info@netservis.cz
VYZVANÝ DODAVATEL 2
PeckaDesign, s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 26266644
Kontaktní údaje: tel:+420 543 236 506, email: info@peckadesign.cz
VYZVANÝ DODAVATEL 3
Etnetera a.s.
Sídlo: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25103814
Kontaktní údaje: tel: +420 233 326 810, email: info@etnetera.cz
VYZVANÝ DODAVATEL 4
Weboo s.r.o.
Sídlo: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 02636239
Kontaktní údaje: tel: +420 774 418 598, email: info@weboo.eu
VYZVANÝ DODAVATEL 5
SOVA NET, s.r.o.
Sídlo: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 26281813
Kontaktní údaje: tel: +420 736 631 204, email: obchod@sovanet.cz
VYZVANÝ DODAVATEL 6
SYMBIO Digital, s.r.o.
Sídlo: Na Maninách 1040/14, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO: 26492407
Kontaktní údaje: tel: +420 233 370 509, email: info@symbio.agency
Písemné výzvy k podání nabídky byly těmto dodavatelům odeslány prostřednictvím elektronické
pošty dne 19. 11. 2018. Současně byly zadávací podmínky zveřejněny v elektronickém nástroji NEN.
Článek 4
Seznam doručených nabídek dodavatelů a jejich nabídkové ceny bez DPH
Do data stanoveného pro doručení nabídek, tj. do dne 5. 12. 2018 do 9:00 hodin svou nabídku
doručili tři vyzvaní dodavatelé, a to
Dodavatel vedený pod pořadovým číslem 1
Weboo s.r.o., Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 026 36 239
Cena za vytvoření pěti webových prezentací
Měsíční paušál za správu, údržbu a webhosting x 48 měsíců
Hodinová sazba za práce na rozvoji webu x 100 hodin
Celková nabídková cena

Cena včetně DPH
1 452 000,00 Kč
871 200,00 Kč
121 000,00 Kč
2 444 200,00 Kč
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Dodavatel vedený pod pořadovým číslem 2
NETservis s.r.o., Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 257 59 116
Cena za vytvoření pěti webových prezentací
Měsíční paušál za správu, údržbu a webhosting x 48 měsíců
Hodinová sazba za práce na rozvoji webu x 100 hodin
Celková nabídková cena

Cena včetně DPH
411 400,00 Kč
127 776,00 Kč
121 000,00 Kč
660 176,00 Kč

Dodavatel vedený pod pořadovým číslem 3
SOVA NET, s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 262 81 813
Cena za vytvoření pěti webových prezentací
Měsíční paušál za správu, údržbu a webhosting x 48 měsíců
Hodinová sazba za práce na rozvoji webu x 100 hodin
Celková nabídková cena

Cena včetně DPH
2 284 044,40 Kč
153 936,00 Kč
144 000,00 Kč
2 581 980,40 Kč

Článek 5
Hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu, výsledek hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu byla nejnižší nabídková
cena včetně DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně
DPH.
NETservis s.r.o.
Weboo s.r.o.
SOVA NET, s.r.o.

660 176,00 Kč – první v pořadí
2 444 200,00 Kč – druhý v pořadí
2 581 980,40 Kč – třetí v pořadí

Článek 6
Průběh posouzení nabídek (požadavky na obsah nabídky)
Hodnotící komise provedla posouzení nabídky dodavatele NETservis s.r.o., Thákurova 676/3, Dejvice,
160 00 Praha 6 v návaznosti na vyhlášené podmínky předmětného výběrového řízení.
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Nabídka dodavatele měla být předložena v českém jazyce a měla obsahovat Prohlášení dodavatele,
ze kterého mělo být zřejmé, že splňuje všechny požadavky zadavatele vymezené v zadávacích
podmínkách (zejména kvalifikaci). Dodavatel ve své nabídce doložil:
Prohlášení dodavatele podepsané oprávněnou osobou dodavatele ............................................. ANO
(splňuje základní způsobilost, vlastní živnostenské oprávnění a je zapsán v obchodním rejstřík)

Seznam služeb obdobného charakteru ........................................................................................... ANO
Tvorba webu nm.cz – aktualizace 2018, Národní muzeum. ........................................... 480 500,00 Kč
Web:www.ekobal.cz, Ekobal, spol. s r.o... ...................................................................... 335 000,00 Kč
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou dodavatele ........................................................... ANO
Součástí návrhu smlouvy o dílo příloha........................................................................................... ANO
Nabídka dodavatele je předložena v českém jazyce a obsahuje všechny listiny a doklady požadované
zadavatelem a splňuje požadavky na předmět plnění stanovený zadavatelem v zadávacích
podmínkách. Zadavatel nepovažuje nabídkovou cenu dodavatele za nabídkovou cenu mimořádně
nízkou.
Článek 7
Prohlášení hodnotící komise a její návrh k rozhodnutí zadavateli
Jako zástupce zadavatele - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147,
Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, zastoupené Ing. Jindřichem Ondrušem, ředitelem (dále jen
„zadavatel“) dne 5. 12. 2018 čestně prohlašuji, že ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu
citované shora a k dodavatelům, kteří předložili nabídku do tohoto výběrového řízení, nejsem
podjat/a. Nepodílel/a jsem se na zpracování doručených nabídek, nevznikla mi osobní výhoda nebo
újma a nemám osobní zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu a s dodavateli
mě nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Beru na vědomí, že vznikne-li důvod
podjatosti, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně ohlásit zadavateli. Zároveň prohlašuji, že
zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/a v souvislosti se svou účastí při
tomto jednání. Zachování mlčenlivosti platí po celou dobu jednání této komise, ale i po tomto
jednání. Čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem, když současně potvrzuji, že jsem byl/a řádně
seznámen/a s údaji a hodnotami jednotlivých účastníků veřejné zakázky malého rozsahu.
S ohledem na obsah jednotlivých nabídek hodnotící komise navrhuje zadavateli, aby zadavatel
rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na vytvoření a správu webových
stránek v projektu Národního muzea v přírodě, a to k veřejné zakázce malého rozsahu s dodavatelem
– NETservis s.r.o., Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 257 59 116, jehož nabídka byla
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou 660 176,00 Kč včetně DPH.
Ing. Jaroslav Polášek, člen komise

…………………………………………………….

Bc. Tomáš Hrstka, člen komise

…………………………………………………….

Bc. Pavlína Polášková, členka komise

…………………………………………………….

Jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 5. 12. 2018 v 9:30 hodin, záznam o hodnocení nabídek vyhotovila pověřená
osoba.
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