
Věc: Vyhodnocení nabídek dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění  pozdějších předpisů k zajištění nákupu prostředků výpočetní techniky.

Na základě interního průzkumu obchodních společností, dále jen možných uchazečů,
provedeného pomocí internetu byli osloveni následující možní uchazeči:

Uchazeč Adresa E-Mail IČ 
DIČ

Alza.cz a.s.
Jateční 33A 170 00

Praha 7 - Holešovice
nabidky@alza.cz

27082440
CZ27082440

ASM s.r.o.
Rožmberská 1272

198 00 Praha 9 - Kyje
jirsik@asmnet.cz

41194853
CZ41194853

CMS Consulting s.r.o.
Česká 47

266 01 Beroun
viktor.burkert@cms.cz

27642763
 CZ27642763

ČD-Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a 

130 00 Praha 3
zdenek.pichlik@cdt.cz

61459445
CZ61459445

GESTO COMPUTERS
s r.o.

Korunní 106
101 00 Praha 10

jhasek@gesto.cz
48034711

CZ48034711

Mironet.cz a.s. 
Nad Kajetánkou
169 00 Praha 6

vip@mironet.cz
28189647

CZ28189647

Nabídka  byla  zveřejněna  na  elektronickém  tržišti  veřejné  správy
(https://www.tendermarket.cz/) od 4.12.2014 do 18.12.2014. Nabídku dodal další neoslovený
uchazeč:

Uchazeč Adresa E-Mail
IČ 
DIČ

Nextis Services s.r.o.
Krmelínská 934/4 720

00 Ostrava 
monika.bednarkova@nextis.

cz
29385920

CZ29385920



Zjednodušená vyhodnocovací tabulka: 

Uchazeč
Nabízená cena 

(Kč včetně DPH)
Důvod zvýhodnění /
zamítnutí nabídky Poznámka

Alza.cz a.s. Uchazeč nabídku nedodal

ASM s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal

CMS Consulting s.r.o. 1 559 444,00 Kč

ČD-Telematika a.s. Uchazeč nabídku nedodal

GESTO
COMPUTERS s r.o.

1 557 943,00 Kč Vítězná nabídka

Mironet.cz a.s. Uchazeč nabídku nedodal

Nextis Services s.r.o. 1 627 471,78 Kč
- překročení stanoveného

finančního limitu pro
realizaci akce

Vyřazení nabídek z vyhodnocení pro nesplnění podmínek zadání
Ve výběrovém řízení byly zadány následující podmínky:

– V případě záruční opravy převzít nebo opravit vadný kus v místě plnění.
– Zadavatel předpokládá začlenění nákladů na dopravu do místa plnění do celkové ceny.
– Zadavatel  požaduje  dvouletou  záruku  na  veškeré  poptávané  zboží  (pokud  není

poptáváno rozšíření záruky).
– Součástí nabídky bude čestné prohlášení, ve kterém budou výše uvedené podmínky

citovány a bude prohlášeno, že je dodavatel splní.
– Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který nebude v rozporu s prohlášením dle

předchozího bodu.
– O zakázku se může ucházet jen dodavatel, který nabídne kompletní nabídku. Zakázka

nebude rozdělena mezi více dodavatelů.
– Nebudou připuštěny varianty či alternativy poptávaných produktů. 
– Nabídka bude obsahovat produktové listy s přesnou technickou specifikací nabízených

produktů.
– Nabídky budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy

provozovaného na portále https://www.tendermarket.cz

Do výběrového řízení byly doručeny celkem tři nabídky. Po podrobném prostudování
těchto nabídek bylo zjištěno, že nabídka uchazeče Nextis Services s.r.o. překročila stanovený
finanční limit pro realizaci akce a proto byla na základě tohoto zjištění z výběrového řízení
vyřazena.

Na dalších doručených nabídkách nebylo shledáno vad z hlediska splnění podmínek
zadání a byly proto připuštěny k dalšímu vyhodnocení dle použitých hodnotících kritérií.
 



Vyhodnocení nabídek podle jednotlivých použitých kritérií:
– Nejnižší nabídková cena za celý předmět dodávky – váha 100 %. 

Název uchazeče Nabízená cena včetně DPH

GESTO COMPUTERS s r.o. 1 557 943,00 Kč

CMS Consulting s.r.o. 1 559 444,00 Kč

Po tomto vyhodnocení bylo přikročeno k výběru vítěze. Ke sporům v komisi nedošlo,
a nebylo třeba hlasování o žádném z použitých kritérií. Podle platné směrnice pro hospodaření
s  finančními  prostředky  DÚ  komise  doporučuje  řediteli  uzavřít  smlouvu  na  poptávané
produkty s uchazečem GESTO COMPUTERS s r.o..

Zdůvodnění :
Uchazeč  GESTO COMPUTERS s r.o. nabídl nejnižší cenu za poptávané produkty.

Jeho  nabídka  zároveň  nejlépe  vyhověla  kritériím  uvedeným  v  poptávce.  Uchazeč  má
zastoupení v místě plnění a lze se domnívat, že závazky plynoucí z uzavření smlouvy beze
zbytku dodrží.

V Praze dne 18.12.2014:

Jméno a příjmení Funkce Podpis

Václav Uhlíř
vedoucí referátu výpočetní

techniky

Ing. Jitka Kotásková vedoucí kanceláře ředitele

Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
náměstek ředitele pro sekci

provozně-technickou

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí

Ing. Jiří Kolář, Ph.D. ředitel DÚ


