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DATUM 13. 8. 2015 
EVIDENČNÍ ČÍSLO 26 - 2015 

 

 

PROTOKOL O 2. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 

 

1.  Název veřejné zakázky: 

 

„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUZEA V ŽELEZNÉM BRODĚ“ 
(veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) 

 

2.  Základní údaje o zadavateli: 

Název:   Městské muzeum v Železném Brodě 
Zastoupený:  Mgr. Petrou Hejralovou 
Sídlo:   nám. 3. května 37, 468 22 Železný Brod 
IČ:   43257283 
 

3.  Složení komise: 

Hodnotící komise (dále jen „komise“) se sešla dne 13. 8. 2015 v 10.00 hod. v kanceláři č. 300 
Městského úřadu Železný Brod, budova A na svém druhém jednání ve věci výše uvedené veřejné 
zakázky. Z jednání komise je pořízen tento protokol dle ustanovení § 73 a § 75 odst. 5 zákona 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“). 

 

4.  Seznam doručených nabídek: 

Komise na svém prvním jednání dne 4.8.2015 posuzovala dvě doručené nabídky.   

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče IČ  
Nabídková cena 

(včetně DPH) 

1. 
PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830,  
537 01 Chrudim 

62028774 240 064,00 Kč 

2. 
Zdeněk Bláha a Bláha ús, s.r.o., Vraný 113,  
273 73 Vraný 

44719931 
27940195 

309 458,00 Kč 

Protože nabídky po formální stránce nesplňovaly všechny požadavky zadavatele, vyzval je 
zadavatel k doplnění a vysvětlení nabídek v rozsahu : 

Člen Jméno Funkce /začlenění v rámci organizace zadavatele 

1. člen Mgr. Petra Hejralová Městské muzeum Železný Brod, ředitelka 

2. člen Ing. Daniel Mach 
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 
regionálního rozvoje 

3. člen Ludmila Neugebauerová 
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 
regionálního rozvoje 
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Nabídka č. 1 PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim 

a) 
doplnění informace o tloušťce plechu, jeho vyztužení a splnění požadavku na max. 
průhyb 

b) doplnění vysvětlení uchycení polic 

c) nášlapné klíny - doplnění popisu materiálu 

d) 
vysvětlení délky regálu - v nabídce je délka regálu 3.090 mm, požadavek zadavatele 
byl 3.300 mm, přípustná byla délka 3.200 mm 

 

Nabídka č. 2 Zdeněk Bláha a Bláha ús, s.r.o., Vraný 113, 273 73 Vraný 

a) souhlas se změnou názvu prodávajícího v návrhu smlouvy 

b) popis řešení odstranění nerovností pod kolejnicemi regálů 

 

5.  Posouzení nabídek včetně doplněných informací: 

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 79 zákona provedla hodnocení nabídky podle 
podmínek zadání a hodnotícího kritéria. Ve věci posouzení doplňujících informací byly požadavky 
zadavatele splněny následujícím způsobem : 

Nabídka č. 1 PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim 

Posouzení splnění technické specifikace : 

1. systém z 11 ks regálů, rozměry regálu,mechanický posun splněno 

2. kovový materiál splněno 

3. konstrukce - nosné prvky, nosnost, vyztužení výzva k doplnění 

4. upevnění regálu výzva k doplnění 

5. zabezpečení podvozku splněno 

6. návrh kupní smlouvy splněno 

7. 
splnění základních kvalifikačních předpokladů 

- čestné prohlášení podle § 53 zákona 
splněno 

8. 
splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

- výpis z obchodního a živnostenského rejstříku 
splněno 

9. 
splnění technických kvalifikačních předpokladů   

- reference 
splněno 

Posouzení doplnění : 

a) 
doplnění informace o tloušťce plechu, jeho vyztužení a 
splnění požadavku na max. průhyb 

splněno 

b) doplnění vysvětlení uchycení polic 
doplněno, navržen 
nevyhovující systém 

c) nášlapné klíny - doplnění popisu materiálu splněno 

d) 
vysvětlení délky regálu - v nabídce je délka regálu 3.090 
mm, požadavek zadavatele byl 3.300 mm, přípustná byla 
délka 3.200 mm 

splněno 

Závěr : 

Nabídka byla doplněna o požadavky zadavatele. Nabízený systém posuvných regálů však 
nesplňuje požadavky zadavatele na uchycení - viz. bod 3.2. výzvy k podání nabídek, kde si zadavatel 
stanovil podmínku : „V každém sloupci regálu je 6 polic. Police jsou výškově přestavitelné, a to po 50 
mm s nasazováním do vylisovaných profilů. Nepřipouští se pevné uchycení přišroubováním nebo 
navařením z důvodu snadné manipulace s regály. Nepřipouští se upevnění pomocí háčků.“ Uchazeč 
nesplnil podmínku způsobu uchycení polic. Tu si zadavatel stanovil z důvodu jednoduché manipulace 
s policemi a stability celého systému. Na základě konzultací s pracovišti, kde používají obdobné 
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systémy, tento omezuje možnost chyby v uchycení, která by mohla způsobit samovolný pohyb 
uložených exponátů - v tomto konkrétním případě skleněných nebo zasklených exponátů. 

 

Nabídka č. 2 Zdeněk Bláha a Bláha ús, s.r.o., Vraný 113, 273 73 Vraný 

Posouzení splnění technické specifikace : 

1. systém z 11 ks regálů, rozměry regálu,mechanický posun splněno 

2. kovový materiál splněno 

3. konstrukce - nosné prvky, nosnost, vyztužení výzva k doplnění 

4. upevnění regálu splněno 

5. zabezpečení podvozku splněno 

6. návrh kupní smlouvy výzva k vysvětlení 

7. 
splnění základních kvalifikačních předpokladů 

- čestné prohlášení podle § 53 zákona 
splněno 

8. 
splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

- výpis z obchodního a živnostenského rejstříku 
splněno 

9. 
splnění technických kvalifikačních předpokladů   

- reference 
splněno 

Posouzení doplnění : 

a) souhlas se změnou názvu prodávajícího v návrhu smlouvy splněno 

b) 
popis řešení odstranění nerovností pod kolejnicemi 
regálů 

splněno 

Závěr : 

Nabídka byla doplněna o požadavky zadavatele a splňuje požadavky zadavatele. 

 

6.  Seznam nabídek navržených k vyloučení: 
 

Nabídka č. 1 PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim 

Odůvodnění : 

 Uchazeč předložil systém regálu s upevněním regálů, které nevyhovuje požadavkům 
zadavatele. Tato vada není drobnou odchylkou od zadání. Zadavatel si ověřil, že někteří z vyzvaných 
dodavatelů neposlali nabídku právě z důvodu, že nejsou schopni tento požadavek splnit. Současně si 
však zadavatel prověřil, že navržený systém dodává více výrobců. 

 Proto hodnotící komise navrhuje nabídku z konečného hodnocení vyřadit. 

 

7.  Popis hodnocení: 

Hodnotící komise v souladu s přihlédnutím k § 79 zákona provedla hodnocení nabídek podle 
hodnotícího kritéria, kterým je cena. Protože při posuzování zůstala pouze jedna nabídka, prověřila 
komise ještě jednou úplnost nabídky. 

Současně komise prověřovala, zda se v případě nabídky jedná o cenu v místě obvyklou. Již 
při zpracování zadání si zadavatel nechal prověřit ceny za obdobný systém, a na základě zjištění 
stanovil odhad ceny na 300.000 Kč. Uchazeč v tomto případě tuto cenu nepřekročil, i když nebyla 
stanovena jako maximální, ale pouze jako orientační. 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče IČ  
Nabídková cena  

(včetně DPH) 

2. 
Zdeněk Bláha a Bláha ús, s.r.o., Vraný 113,  
273 73 Vraný 

44719931 
27940195 

309 458,00 Kč 
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8.  Hodnocení nabídek a návrh výběru nejvýhodnější nabídky: 

Hodnotící komise k uzavření smlouvy jako nejvýhodnější nabídku č. 2 : 
 

 
Zdeněk Bláha a Bláha ús, s.r.o., 

Vraný 113, 273 73 Vraný 
zastoupený společností  Bláha ús, s.r.o, Vraný 113, 273 73 Vraný 

IČ : 27940195 
 

 
 

9.  Ukončení jednání: 

Jednání bylo ukončeno dne 13. 8. 2015 v 10:30 hodin. 

 

V Železném Brodě dne 13. 8. 2015 zapsal: Ing. Daniel Mach 


