Zápis z jednání hodnotící komise
Poptávkové řízení
„Dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do MěKS Říčany II“

Zadavatel: Městské kulturní středisko Říčany, 17. listopadu 214, 251 01 Říčany
1. jednání hodnotící komise: 19.5.2014 od 14 hodin
2. jednání hodnotící komise: 26.5.2014 od 14 hodin
Místo jednání hodnotící komise: Říčany, Masarykovo nám. 53/40

Složení hodnotící komise:
Mgr. Vladimír Kořen – přítomen dne 19.5.2014, omluven dne 26.5.2014
Mgr. Markéta Javůrková
Ing. Vladimír Levický
Ondřej Pátek, DiS.
Ludmila Řeháková

Seznam nabídek:
Poř. číslo uchazeče

Identifikační údaje uchazeče

1

MaxiStore Praha, s.r.o., Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 1049/57, 130 00, IČ:
24724513

2

AudioMaster CZ a.s., Ocelářská 937/39, Vysočany, 190 00
28206649

Praha 9, IČ:

seznam subdodavatelů

souhlas se zveřejněním

ano

ano

ano

ano

ano

2

AudioMaster CZ a.s.

ano

ano

ano

ano

ano

čestné prohlášení
kvalifikace

MaxiStore Praha, s.r.o.

krycí list

1

uchazeč

návrh smlouvy vč. příloh

Kontrola úplnosti nabídek:

Nabídka uchazeče č. 1 obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Nabídka uchazeče č. 2 obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Posouzení kvalifikace:
Uchazeč č. 1 prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.
Uchazeč č. 2 prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

Posouzení nabídek:
Nabídka uchazeče č. 1 obsahuje návrh smlouvy podepsaný Viktorem Štěpánkem, projektovým manažerem.
Hodnotící komise se rozhodla uchazeče vyzvat k doplnění plné moci pro podpis nabídky, resp. návrhu
smlouvy. Za tím účelem bylo jednání hodnotící komise přerušeno. Uchazeč na základě žádosti předložil
plnou moc.
Hodnotící komise poté konstatovala, že nabídka uchazeče č. 1 odpovídá požadavkům zadavatele uvedeným
v zadávacích podmínkách.
Nabídka uchazeče č. 2 odpovídá požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách.

Hodnocení nabídek
Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria včetně vah jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Způsob hodnocení je detailně popsán v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Záznam o hodnocení nabídky č. 1 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Záznam o hodnocení nabídky č. 2 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Výsledky hodnocení:
MaxiStore Praha, s.r.o., Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 1049/57, 130 00, IČ: 24724513 – počet bodů: 93,967
– výsledné pořadí: 2.
AudioMaster CZ a.s., Ocelářská 937/39, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 28206649 – počet bodů: 95,540 –
výsledné pořadí: 1.
Hodnotící komise doporučuje vybrat zadavateli jako nejvhodnější nabídku uchazeče AudioMaster CZ a.s.,
Ocelářská 937/39, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 28206649.

