
Příloha č. 6 k Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 2/2017 

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Název veřejné zakázky: 
Propagační předměty IVS 

CPV kód 22462000-6 

Číslo zakázky: INST – 051/2019 

Číslo jednací úkonu: INST- 283664/2019 

Pořadové číslo úkonu: 

 
 

Datum úkonu: 13.3.2019 

Počet listů:  

 
2 

Počet příloh:   

 
9 

Seznam příloh:  
Kontrolní list nabídky, Čestné prohlášení o nepodjatosti 

člena komise 

 

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 

 

 

Seznam oslovených uchazečů – uchazeči nebyli oslovováni 
 

Seznam posuzovaných nabídek 
 

Číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název / jméno, 

příjmení uchazeče 

Sídlo / místo 

podnikání 

Právní 

forma 

IČ 

uchazeče 

Datum 

podání 

nabídky 

Čas 

podání 

nabídky 

1 
SPEED PPRESS 

Plus, a.s. 

Vyřazen při 

otevírání 

obálek 

    



2 Reklama 

Centrum, spol. 

s r.o. 

Kardašovská 

394/2, Praha 

14 

s.r.o. 17047692 7.3.2019 12:47 

3  

PROPAQ, s.r.o. 

Štěrboholská 

1434/102a, 

Praha 10 

s.r.o. 24822612 8.3.2019 11:12 

4  CZECH IMAGE 

GROUP, s.r.o. 

Šámalova 

1537/60a 

s.r.o. 29282551 8.3.2019 11:31 

5  
PREDVO, s.r.o. 

K teplárně 

66, Praha 9 

s.r.o. 63673118 8.3.2019 11:41 

 

Nedostatky:  

 

Nabídka č. 4 – Uchazeč neodpověděl na naši výzvu k doplnění nabídky. 

Nabídka č. 5 – Uchazeč zaslal požadované doklady dle naší výzvy k doplnění nabídky včas a 

v pořádku. 

 

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 
 

Číslo 

nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

1. Uchazeč nabídl jiný výrobek, než byl požadován. Požadován byl konferenční 

batoh, nabídnuta byla taška na dokumenty. 

4.  Uchazeč neodpověděl na naši výzvu a neprokázal tak profesní předpoklady. 

 

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 

PREDVO, s.r.o. 

Reklama 

Centrum, spol. 

s r.o. 

PROPAQ, s.r.o. 

Cena bez DPH 
170.581,75 195.430,87 236.428,- 

Počet bodů 100 87,28 72,15 

 



První nejvhodnější nabídka: 

První nejvhodnější nabídkou byla komisí vybrána nabídka s pořadovým číslem 5 a bodovým 

hodnocením 100  bodů.  

Výsledek hodnocení – celkové pořadí nabídek 
 

Pořadí 

nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/uchazeč 

1. PREDVO, s.r.o. 

2. Reklama Centrum, spol. s r.o. 

3. PROPAQ, s.r.o. 

 

Jméno a příjmení člena 

hodnotící komise 

Pracovní zařazení IVS Datum podpisu 

zprávy 

Podpis 

13.3.19  

 13.3.19  

 13.3.19  

 

 

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 
 

Zpráva byla předána zadavateli dne 13.3.19 

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  

 




