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pRoToKoL o zRoÁvncívt ŘízeruípRo VzMR ll. KATEGoRIE

(předpokládaná hodnota zakázky je nad 100 000,01 Kč a do 400 000,00 Kč včetně bez DPH)
Název zakázkv:
Pořizeni skládacích židlía transpoňního vozíku

zadavatel:
Městská knihovna v Českémkrumlově
předmět zakázkv:
předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 50 kusů skládacích židli a 1 kusu transportního
vozíku včetně dopravy do sídla zadavate|e.
Podmínkv:
Technické parametry židlí:
- skládací židle bez područek s možnostísložení"do sebe'
- ocelový rám, všechny spoje nýtované
- souěástí rámu spojovací zámek ke spojování židlído řad
- čalouněný sedák i opěrka zad
- minimální nosnost 'l20 kg
- maximální hmotnost 5,5 kg
Technické parametry transportního vozíku:
- ocelový rám na zavěšení židlí
- konstrukce na kolečkách
- minimální kapacita umístěných složených výše popsaných židlí- 40 kusů
- maximální hmotnost 45 kg
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí'l55 000 Kč bez DPH.

Hodnotícíkritéria:

Jediným hodnotícímkritériem při splnění technických parametrů je nabídková cena.

Místo/termín plnění:
Městská knihovna v ČeskémKrumlově, Horní 155, 38í 0í Óeský Krum|ov, oddělení pro dospělé/
řtlen 2017 - prosinec 2017.
Termín oslovení uchazečů:
Uchazeči byli osloveni prostřednictvím e-mailu dne 18.9,2017, K předložení nabídek bylo
vyzváno 5 uchazečů,dále byla výzva s veškerou dokumentací zveřejněna na webových
stránkách zadavatele (Www.knih-ck.cz) v termínu od 1 8. 9. 2017 do 9. 10. 2017 do í 2.00 hodin.

Městská knihovna v ceském krumlově
Hoíní 155 .381 01 Óeský Krumlov. tel,: + 420 380 714 765
e_mail; knihovna@kn ih,ck,cz . WWw,knih,ck cz. lČi 00070564

Pořadí
Nabídka uchazeče
doručení

VyhoVěla-nevyhověla
(vč. zdůvodnění)

cena celkem
v Kč bez
DPH/s DPH)

Další
Pořadí
kritéria hodnocení

Nevyhověla.
Uchazeč nedoložil tyto
technické kvalifikační
předpoklady:
1) Seznam minimálně 3
dodávek stejného nebo
obdobného typu jako je
předmět plnění veřejné
zakázky, realizovaných
uchazeěem v
posledních 3 letech
s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění.
2) Popisy nebo

AJ Produkty s.r.o.,

1

Dobrovského 527126,
17000 Praha7 Holešovice, lČ:
27218759, DlČ:
Cz27218759,
doručeno dne 21. 9.
2017

fotograíie zboží
určenéhok dodání
(doloženo v prosté
kopii) - uchazeč toto
doložítechnickým
listem u každého
požadovanéhozbožía
výrobku.
Uchazeč dále nesplnil
požadovanétechnické
parametry židlí:
'1) Součástírámu
nabízené židle Renfrew
není spojovací zámek ke
spojování židlído řad,
což je v rozporu s
technickými parametry
výzvy.
Uchazeč dále nesplnil
požadovanétechnické
parametry transportního
Vozíku:
1) Zadání bylo na 1 kus
transportního vozíku s

2

63 264 Kč bez
DPH|76 549,44
Kč Včetně DPH

0

0

minimální kapacitou
umístěných složených
výše popsaných židlí
40 kusů. Nabídka
obsahuje dva vozíky s
nižšíkapacitou.

-

MICEVA, spol. s r.o.,
Plhovská 2228, 19O

16PrahaS-Újezd

2

nad Lesy,

lČ:00196801,
DlČ: CZ0019680í,
doručeno dne 4. 10.
2017

Vyhověla.
Uchazeč doložil všechny
podklady k proíesním i
í48 892 Kč
technickým kvalifikačním
bez DPH/í80
předpokladům. Zároveň
í59,32 Kč
splnil i technické
včetně DPH

U

1

parametry na poptávané
židle a transpoňní vozík

Nevyhověla.
Uchazeč nedoložil tyto
technické kvalifikační

OXYGENlC s.r.o.,
zahíadni 396,252 25
Jinočany - Praha
západ, lČ: 28938593,
DlČ: CZ28938593,
doručeno dne 6. 10.
2017

předpoklady:
,l)
Seznam minimálně 3
dodávek stejného nebo
obdobného typu jako je
předmět plnění veřejné
zakázky, realizovaných
uchazečem v
posledních 3 létech
s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění.

63 457,4Ké

bez

DPH|76 784,18
Uchazeč dále nesplnil
Kč včetně
požadované technické
DPH
parametry ŽidlÍ:
í) Součástírámu
nabízené židle SUPER
DE LUXE není spojovací
zámek ke spojování židlí
do řad. Spojky jsou
nabízeny samostatně,
což je v rozporu s
technickými parametry
výzvy.
Uchazeč dále nesplnil

J

0

U

požadovanétechnické
parametry transpoňního
vozíku:
1) Zadáni bylo na 1 kus
transportního vozíku s
minimální kapacitou
umístěných složených
výše popsaných židlí40 kusů. Nabídka
obsahuje transpoňní
vozík s maximální
kapacitou pouze 30 židlí.

Nabídku nepředložili tito wzvaní uchazeči:
o PKE, s,r.o,, třída Osvobození 92,765l2Otrokovice, lČ:25524810,DlÓ:CZ2552481O

.

NODE MORAVA s.r.o., U Staré elektrárny 291111, 710 00 Ostrava * Slezská Ostrava,
lČ 27 7 97 9 1 1, DlÓ QZ27 7 97 9 1 1

Jako neivhodněiší bvla wbrána nabídka č. 2 - MlcEVA, spol. s r.o., Plhovská 2228, 190 16
praha 9 _ Úleza nad Lesy, lČ: 0oí96801, DlČ: CZ00'l9680'l s nabídkovou cenou 'l80 í59,32 KČ
včetně DPH. Nabídka byla doručena dne 4. 10. 2Q17

.

zdůvodnění:
Pouze nabídka č. 2 - MICEVA, spol. s r.o., Plhovská 2228, 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy,
lč: 00196801, DlČ: CZ00196801 byla kompletní a splnila všechny profesní itechnické kvalifikační
předpoklady a zároveň splnila i technické parametry na poptáVané skládací Židle a transportní
vozík. Z toho důvodu hodnotícíkomise rozhodla o tomto vítězi veřejné zakázky malého rozsahu.
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členovéhodnoticí komise:
Mgr. Maňin Nechvíle, ředitel

Jaroslava Valtrová, zástupkyně ředitele

1 lrrua.-,-i

l

Lenka Reitingerová, vedoucí oddělení pro dospělé

l

Dne: 11. 10.2017

Zapsal: Mgr. Martin Nechvíle
Podpis:
MĚSTSKÁ KNlHOVNA

V ČESKÉMKnUMLOVĚ
Ho.ní155,381 01 Český Krumlov
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co070564, web: wwwknih-ck.cz
ie],i 380 714 765, e-mailI knihovna@knih-ok,€l

