Na vědomí : M, N, L
Věc: Vyhodnocení nabídek dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k zajištění nákupu zařízení pro obnovu VT.
Na základě předběžného průzkumu trhu byly dne 10.09.2012 osloveny následující
firmy:
Název firmy

Adresa

Jateční 33A 170 00
Praha 7 - Holešovice
V Háji 10, 170 00
Mironet.cz a.s.
Praha 7
Rožmberská 1272
ASM s.r.o.
198 00 Praha 9 - Kyje
Beroun - Centrum,
CMS Consulting s.r.o.
Česká 47, PSČ 266 01
Pernerova 2819/2a 130
ČD-Telematika a.s.
00 Praha 3
GESTO COMPUTERS
Korunní 106
s r.o.
101 00 Praha 10
Alza.cz a.s.

E-Mail
nabidky@alza.cz
callcentrum@mironet.cz
jirsik@asmnet.cz
jhasek@gesto.cz
zdenek.pichlik@cdt.cz
jhasek@gesto.cz

IČ
DIČ
27082440
CZ27082440
28189647
CZ28189647
41194853
CZ41194853
27642763
CZ27642763
61459445
CZ61459445
48034711
CZ48034711

Nabídka byla zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy (https://tendermarket.cz/)
od 10.09.2012 do 29.09.2012. Nabídky dodaly další neoslovené firmy:

Název firmy

Adresa

E-Mail

IČ
DIČ

AUROTON
COMPUTER,
spol. s r.o.

Prosecká 95/63,
190 00 Praha 9

premysl_ondra@auroton.cz

43871437
CZ43871437

C SYSTEM CZ a.s.
Jan Heran
ALTEA Computer,
s.r.o.

Otakara Ševčíka
27675645
martin.cuhel@csystem.cz
840/10 636 00 Brno
CZ27675645
Teplická 27, 405 02
46792635
obchod@2hheran.cz
Děčín IV
CZ6508140914
Prachatická 213
27243010
199 00
pavel.precechtel@alteasro.cz
CZ27243010
Praha 9 - Letňany

Zjednodušená vyhodnocovací tabulka:
Nabízená cena
Název firmy

(Kč včetně
DPH)

Důvod Zvýhodnění /
zamítnutí nabídky

Alza.cz a.s.

Firma nabídku nedodala

Mironet.cz a.s.

Firma nabídku nedodala

ASM s.r.o.

Firma nabídku nedodala

CMS Consulting s.r.o.

324 719,00 Kč

+ náhradní plnění
+ kompletní nabídka

ČD-Telematika a.s.

Firma nabídku nedodala

GESTO
COMPUTERS s r.o.

Firma nabídku nedodala

AUROTON
COMPUTER,
spol. s r.o.

- není náhradní plnění
266 300,00 Kč

- nabídka obsahuje
alternativní produkty
- chybí návrh kupní smlouvy
- není náhradní plnění

C SYSTEM CZ a.s.

320 496,00 Kč

- chybí návrh kupní smlouvy
- nedostatečná specifikace
nabízených produktů
- není náhradní plnění

Jan Heran

288 318,00 Kč

- nabídka obsahuje
alternativní produkty
- chybí návrh kupní smlouvy

ALTEA Computer,
s.r.o.

306 678,00 Kč

- není náhradní plnění
+ kompletní nabídka

Vyřazení nabídek z vyhodnocení pro nesplnění podmínek zadání:
Ve výběrovém řízení byly zadány následující podmínky:
– dodávka poptávaných položek do místa plnění
– kompletní nabídka (všechny poptávané položky)
– alespoň dvouletá záruka na všechny poptávané produkty
– splnění požadovaných vlastností a specifikací poptávaných produktů

Poznámka

Do výběrového řízení bylo doručeno celkem pět nabídek, z nichž pouze nabídky firem
CMS Consulting s.r.o. a ALTEA Computer, s.r.o. deklarovaly splnění výše uvedených
podmínek.
Nabídky firem AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. a Jan Heran nesplnily podmínky
zadání tím, že jejich nabídky obsahovaly alternativy poptávaných produktů. Varianty
nabízených produktů byly v zadávací dokumentaci vyloučeny. Nabídka firmy
C SYSTEM CZ a.s. byla vyloučena na základě nedostatečné specifikace nabízených
produktů. Z této nabídky nejsou jasně patrné technické parametry nabízené techniky.
Vyhodnocení nabídek podle jednotlivých použitých kritérií:
– Doplňková kritéria poptávka neobsahovala.
– Kritérium Náhradního plnění bylo zohledněno v kritériu Pořizovací cena, tam
popsaným způsobem.
– Při vyhodnocení podle kritéria pořizovací ceny komise postupovala tak, že ceny
včetně DPH neobsahující náhradní plnění byly vynásobeny koeficientem 1,15 /15%/),
který je v souladu se zvýhodněním použitým v obchodních podmínkách použitého
elektronického tržiště (https://tendermarket.cz/). Následuje tabulka s upravenými
cenami u firem, jež neměly vad dle předcházejících kritérií:

Název firmy

Nabízená cena
(Kč včetně DPH a NP)

CMS Consulting s.r.o.

324 719,00 Kč

ALTEA Computer, s.r.o.

352 679,70 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 u firmy CMS Consulting s.r.o.

Zdůvodnění :
Firma CMS Consulting s.r.o nabídla nejnižší cenu s náhradním plněním. Její nabídka
zároveň nejlépe vyhověla kritériím uvedených v poptávce. Firma má zastoupení v místě
plnění a lze se domnívat, že závazky plynoucí z uzavření smlouvy beze zbytku dodrží.

V Praze dne 24.09.2012:
Jméno a příjmení

Funkce

Filip Buriánek

referát výpočetní techniky

Ing. Irena
Procházková

správce rozpočtu

Ing. Jiří Karkoš

náměstek sekce technické

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí
z.p. Ing. Jiří Karkoš

za ředitele DÚ

Podpis

