
 
 Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovení skleněné stěny do MěKS Říčany (KC Labuť)  
 
KC Labuť rozhodlo o instalaci skleněné desky s logem, umístěné u vchodu do sálu. Jedná se o výrazný 
informačně – propagační prvek, plánovaný již při poslední rozsáhlé rekonstrukci objektu, vhodně 
korespondující s inovovaným charakterem kulturního centra. Vzhled a technické specifikace byly 
určeny projektem Ing. Arch. T. Rajtory. 
 
Předpokládané náklady činily do 99 000 Kč bez DPH, takže se dle Směrnice města č. 2/2013 o 
zadávání veřejných zakázek jednalo o veřejnou zakázku kategorie II.  
 
V dalším budou zúčastněné (přihlášené) firmy označovány velkými písmeny, jmenovitě bude 
oznámena firma, která byla vybrána. Kompletní podrobné údaje jsou v dokumentaci MěKS – KC 
Labuť. 
 
KC Labuť tedy zpracovalo Výzvu k podání nabídky. Tato výzva, spolu s přílohami – projekt Ing. Arch. T. 
Rajtory a prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  byla uveřejněna 7.1.2016 na www 
stránkách KC Labuť a na portále e-poptavka. Dále byla jedna firma přímo oslovena jako možný 
potenciální dodavatel. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 25.1.2016. V rámci portálu e-
poptavka bylo dle jejich sdělení kromě všeobecného zveřejnění dále obesláno 15 firem, jejichž 
seznam je v příloze 4. 
 
Do termínu 25.1.2016 jsme obdrželi celkem 4 nabídky. 
1) Firma A – Nabídka nesplňovala požadavky uvést údaje požadované v zadání, zejména 
neobsahovala nabízenou cenu a popis řešení. 
2) Firma B – V  nabídce byla uvedena předpokládaná cena, nabídka však neobsahovala popis řešení a 
způsob montáže, takže nesplňovala požadavky uvedené v zadání. 
3) Firma C – Nabízená cena byla 112 156,- Kč, v nabídce byly také všechny další požadované údaje. 
Nabídka splňovala požadavky uvedené v zadání. 
4) Firma D – Nabízená cena byla 89 973,- Kč v jedné variantě řešení a 99 600,- Kč v druhé variantě. 
Zadání VŘ nevylučovalo variantní řešení. V nabídce byly také všechny další požadované údaje a také 
prezentace činnosti a výrobků této firmy. 
 
Požadovanému zadání vyhověly nabídky firem C a D. Na základě nižší nabídkové ceny byla vybrána 
nabídka firmy D – Interwand, Praha 7, Osadní 36. 
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