
Věc: Vyhodnocení nabídek dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění  pozdějších předpisů k zajištění nákupu ochranných pomůcek pro 
zaměstnance DÚ. 
 
 

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

 

Uchazeč Adresa E-Mail IČ  
DIČ 

Blyth s.r.o. 
Jabloňová 1758/49 

106 00 Praha 
jan.kudrna@blyth.cz 

45803811  
CZ45803811 

BRUDRA s.r.o. 
Jemnická 312/17 

140 00 Praha  
odevy@brudra.cz 

48110841 
CZ48110841 

KORUS EU a.s. 
Masarykova 1247/164 
400 01 Ústí nad Labem 

pkadlec@korus.eu 
27289095 

 CZ27289095 

MANUTAN s.r.o. 
Provozní 5493/5 
722 00 Ostrava  

poptavky@manutan.cz 
25820702  

CZ25820702 

PROTEC plus s.r.o. 
Lhota 385 

54941 Červený 
Kostelec 

protec-kult@protec-kult.cz 
25989111 

CZ25989111 

REpoint mark s.r.o. 
Primátorská 296/38 

180 00 Praha  
info@repoint.cz 

02153939  
CZ02153939 

  
 
Nabídka byla zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy 
(https://www.tendermarket.cz/) od 25.11.2015 do 9.12.2015. Nabídku dodali další neoslovení 
uchazeči: 
 
 

Uchazeč Adresa E-Mail IČ  
DIČ 

K a P O - plus s.r.o. 
Kuršova 986/12 

635 00 Brno  
d.mayer@kapo-odevy.cz 

28312767 
CZ28312767 

Martin Bergl 
Na Výsluní 435/12 
412 01 Litoměřice  

bergl.opp@seznam.cz 
42478430 

CZ7010252656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zjednodušená vyhodnocovací tabulka:  
 

Uchazeč 
Nabízená cena  

(Kč včetně DPH) 
Důvod zvýhodnění / 
zamítnutí nabídky 

Poznámka 

Blyth s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

BRUDRA s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

KORUS EU a.s. Uchazeč nabídku nedodal 

MANUTAN s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

PROTEC plus s.r.o. Uchazeč nabídku nedodal 

REpoint mark s.r.o. 504 575,00 Kč  Vítězná nabídka 

K a P O - plus s.r.o. 518 161,00 Kč   

Martin Bergl 555 457,76 Kč 
- překročený finanční 

limit pro realizaci akce 
 

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

– Požadujeme, aby ochranné pomůcky umožnili vystupovat úředníkům DÚ i při výkonu 
činnosti v terénu, při kterých probíhají jednání i s top managementem firem 
provozujících dráhy a drážní dopravu, v oděvu přiměřeném těmto jednáním. 

– Požadujeme předložit návrh smlouvy. 
– Požadujeme předložení návrhů jednotlivých komodit s uvedení ceny/ks jednotlivé 

komodity. 
– Preferujeme možnost odběru obuvi a bund na provozovně/pobočce v hl. m. Praha, a to 

z důvodu vyzkoušení velikosti konkrétním zaměstnancem, případně vyzkoušením 
vybraných vzorků přímo v sídle DÚ a následné stanovení počtů konkrétních velikostí. 

– Zadavatel požaduje dvouletou záruku na veškeré poptávané zboží. 
– O zakázku se může ucházet jen dodavatel, který nabídne kompletní nabídku. Zakázka 

nebude rozdělena mezi více dodavatelů. 
– 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 Martin Bergl  překročila stanovený finanční 
limit pro realizaci akce a tudíž byla na základě tohoto zjištění z výběrového řízení vyřazena. 
 Na další 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 70 %.  
 

Název uchazeče 
Nabízená cena 

(Kč včetně DPH) 

REpoint mark s.r.o. 504 575,00 Kč 

K a P O - plus s.r.o. 518 161,00 Kč 

 
– Možnost vyzkoušení oděvu a obuvi na míru konkrétního zaměstnance – váha 20 %.  

Toto kritérium bude posouzeno dle dokumentů předložených k výběrovému řízení. U firmy 
K a PO – plus s.r.o byla k dispozici telefonická nabídka a text návrhu smlouvy v části I. 
Předmět smlouvy.  Komise postupovala tak, že každý z členů této hodnotící komice dostal 
možnost přidělit 1- 100 bodů. Pro zachování objektivity byla pak dosažená jednotlivá bodová 
ohodnocení zprůměrována  a zaokrouhlena na celé číslo tak, aby se jednotlivé dosažené 
hodnoty daly vložit do formulářů tržiště tendermarket. Další hodnocení bylo pak ponecháno 
na režii elektronického tržiště.  

 

Název uchazeče Fialová Kynclová Valentová Průměr 

REpoint mark s.r.o. 90 90 95 82 

K a P O - plus s.r.o. 80 82 75 79 

 
– Kvalita výrobku, typové a barevné spektrum a záruční servis  – váha 10 %.  

Toto kritérium bude posouzeno jednolitými členy hodnotící komise. Každý ze členů komise 
osobně a subjektivné zhodnotil s ohledem na splnění kritéria – umožnění vystupování 
úředníků DÚ i při výkonu činnosti v terénu, při kterých probíhají jednání i s top 
managementem firem provozujících dráhy a drážní dopravu v oděvu přiměřeném těmto 
jednáním. Při posuzování kritéria kvality výrobků komise využila možnosti posoudit kvalitu 
výrobků u prodejců, kteří tyto výrobky mají v nabídce (skladem) v kamenných obchodech. 
Kritérium barvy a záručního servisu bylo posouzeno dle dokumentů předložených 
k výběrovému řízení. Komise postupovala tak, že každý z členů této hodnotící komise dostal 
možnost přidělit 1- 100 bodů. Pro zachování objektivity byla pak dosažená jednotlivá bodová 
ohodnocení zprůměrována  a zaokrouhlena na celé číslo tak, aby se jednotlivé dosažené 
hodnoty daly vložit do formulářů tržiště tendermarket. 
 
 

Název uchazeče Fialová Kynclová Valentová Průměr 

REpoint mark s.r.o. 95 90 90 92 

K a P O - plus s.r.o. 98 80 85 88 

 
 
 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 REpoint mark s.r.o. 
 
 



 
 
Zdůvodnění : 
 Uchazeč REpoint mark s.r.o. nabídl nejnižší cenu za poptávané zboží. 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 14.12.2015: 

Jméno a příjmení Funkce  Podpis 

Ing. Martina Fialová 
vedoucí oddělení metodicko-

právního a přestupkového 
  

Bc. Hana Kynclová 
referentka oddělení metodicko-

právního a přestupkového 
  

Denisa Valentová 
Referentka odboru kanceláře 

ředitele DÚ 
  

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí  

Ing. Jiří Kolář, Ph.D. ředitel DÚ   

 


