
ZPRÁVA O VYŘÍZENÍ NÁMITEK A OPĚTOVNÉ POSOUZENÍ A HODNOCENÍ 

NABÍDEK 

 

Název veřejné zakázky: 
Zajištění malířských služeb v DL6 

CPV kód 45442100-8 malířské práce 

Číslo zakázky: INST – 048/2018 

Číslo jednací úkonu: INST- 276697/2018 

Pořadové číslo úkonu: 

 
13 

Datum úkonu: 18.1.2019 

Počet listů:  

 
2 

Počet příloh:   

 
0 

Seznam příloh:  0 

 

Identifikační údaje o zadavateli 
 

Název zadavatele Institut pro veřejnou správu Praha 

Sídlo zadavatele Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

 

Institut obdržel dne 16.1.2019 v 20:59 námitku proti vyloučení dodavatele z hodnocení podané nabídky 

od firmy SIMMAX s.r.o.. Firma byla vyloučena, protože nevlastní oprávnění k podnikání v 

oboru činnosti – malířství, natěračství a lakýrnictví, které bylo uvedeno jako požadavek na splnění 

profesní způsobilosti v zadávací dokumentaci. Firma vznesla námitku, že vlastní oprávnění k podnikání 

v oboru činnosti – provádění staveb, jejich změn a odstraňování, které je nadřazené požadovanému 

oprávnění a zahrnuje ho.  telefonicky ověřila na živnostenském odboru Městské části 

Prahy 1 u , že řemeslná živnost –malířství, natěračství 

a lakýrnictví je obsaženo v živnosti vázané – provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Komise 

rozhodla o zrušení vyloučení nabídky od firmy SIMMAX s.r.o. a její zařazení do hodnocení. Protokol 

o hodnocení a posouzení nabídek se změnil takto: 

 

 

 

 



Seznam posuzovaných nabídek 
 

Číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název / jméno, 

příjmení uchazeče 

Sídlo / místo 

podnikání 

Právní 

forma 

IČ 

uchazeče 

Datum 

podání 

nabídky 

Čas 

podání 

nabídky 

3 
Bedřich Sigmund 

Mládežnická 

938, Holice 

f.o. 11066113 7.1.2019 14:43 

4 
DM Color, s.r.o. 

Libřice 31, 

Libřice 

s.r.o. 27477673 8.1.2019 8:19 

5 
SIMMAX s.r.o. 

Nademlejnská 

600/1, Praha 9 

s.r.o. 06009611 8.1.2019 9:55 

Firma z nabídky č. 4 byla vyzvána k doplnění údajů k nabídce. Doplnění dodala ve stanoveném 

termínu do 14.1.2019 do 12:00- dodáno 11.1.19 14:02. 

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 
 

Číslo 

nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

xxx  

 

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění, hodnocení nabídek v rámci jednotlivých 

hodnotících kritérií 
 

Dílčí kritérium nabídková cena bez DPH byla hodnotící komisí hodnocena takto: 

 

Název účastníka 
Bedřich Sigmund DM Color, s.r.o. SIMMAX s.r.o. 

Cena bez DPH 
69.655,- 49.725,- 60.435,- 

Počet bodů 60 100 79 

 

První nejvhodnější nabídka: 

První nejvhodnější nabídkou byla komisí vybrána nabídka s pořadovým číslem 4 a bodovým 

hodnocením 100  bodů.  

 

 

 

 



Výsledek hodnocení – celkové pořadí nabídek 
 

Pořadí 

nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/uchazeč 

1. DM Color, s.r.o. 

2. SIMMAX s.r.o. 

3. Bedřich Sigmund 

 

Jméno a příjmení člena 

hodnotící komise 

Pracovní zařazení IVS Datum podpisu 

zprávy 

Podpis 

 18.1.19  

18.1.19  

18.1.19  

 

 

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne 22.1.19 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

Vyjádření zadavatele k návrhu komise: s o u h l a s í   x   n e s o u h l a s í 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 




