
Věc: Vyhodnocení nabídek dle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
k zajištění nákupu Regálů.

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

Dodavatel Adresa E-Mail IČ 
DIČ

MANUTAN s. r. o.
Provozní 5493/5,

Ostrava - Třebovice
72200

poptavky@manutan.cz
25820702

CZ25820702

ENPRAG, s.r.o.
K Holyni 833/42,

Praha - Slivenec 15400
kroupa@kovovynabytek.cz

62743741
 CZ62743741

BIOPHYS, spol. s r.o.
Převoznická 738/6,

Praha 12 143 00
info@biophys.cz

43003745
CZ43003745

GESTO COMPUTERS
s r.o.

Špitálská 885/2a,
Praha 9 190 00

jmiksovsky@gesto.cz
48034711

CZ48034711

MY DVA group a.s.
Osadní 28, Praha 7 -
Holešovice 170 00

golesova@mydva.cz
29030684

CZ29030684

Poptávka  byla  zveřejněna  na  elektronickém  tržišti  veřejné  správy
(https://www.tendermarket.cz/) od 19.9.2017 do 27.9.2017.

Zjednodušená vyhodnocovací tabulka: 

Dodavatel
Nabízená cena 

(Kč včetně DPH)
Důvod zvýhodnění /
zamítnutí nabídky Poznámka

GESTO
COMPUTERS s r.o.

 691 104,00 Kč

Vyřazení nabídek z vyhodnocení pro nesplnění podmínek zadání
• 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 záruku na kompletní poptávané řešení minimálně 5 let.
• Součástí nabídky bude podepsané a orazítkované 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.
• Zadavatel požaduje prohlídku místa plnění před podáním nabídky. Nabídky podané

bez předchozí prohlídky místa plnění budou z výběrového řízení vyřazeny.
• O zakázku se může ucházet jen dodavatel, který nabídne kompletní nabídku. Zakázka

nebude rozdělena mezi více dodavatelů.
• Nabídka bude obsahovat produktový list s přesnou technickou specifikací nabízeného
řešení.

• Nabídky budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy
provozovaného na portále https://www.tendermarket.cz/



Do výběrového řízení  byla  doručena celkem jedna nabídka.  Na doručené nabídce
nebylo shledáno vad z hlediska splnění podmínek zadání a byla proto připuštěna k dalšímu
vyhodnocení dle použitých hodnotících kritérií.

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

Dodavatel
Nabízená cena

(Kč včetně DPH)

GESTO COMPUTERS s r.o. 691 104,00 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  poptávaný
produkt s dodavatelem  GESTO COMPUTERS s r.o.

Zdůvodnění:
Dodavatel GESTO COMPUTERS s r.o. nabídl nejnižší cenu za poptávané zboží. Jeho

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

V Praze dne 2.10.2017:

Jméno a příjmení Funkce Podpis

Václav Uhlíř vedoucí oddělení vnitřní správy

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka odboru kanceláře

ředitele DÚ

Ing. Martin Roedl ředitel sekce stavební

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí

Ing. Jiří Kolář, Ph.D. ředitel DÚ


