
Sdělení o výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na 
akci: „Nákup kancelářského nábytku“, čj.: 3512/2009-11  
  
Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků) 

 

Sídlo Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1 

 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele 

Ing. Bc. Milan Bareš, vz. ředitel NIDV 

 
 
Dne 27. 10. 2009 byla podána výzva na zakázku malého rozsahu na dodávky podle směrnice MŠMT 
č.j.: 2371/2009-14 ze dne  22. 7. 2009 upravující zadávání zakázek malého rozsahu  na akci: „Nákup  
kancelářského nábytku“.  
Celkem byli osloveni tři dodavatelé. Do výběrového řízení se zapojili a poslali v předepsané lhůtě 
vypracovaný materiál (nabídku) 3 dodavatelé. 
 

Číslo nabídky 
Dodavatel 

 (obchodní firma, sídlo, IČ) 

1 COMPO Praha, s r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, IČ 
48535231 

2 OFFICE PRO, s.r.o., Brázdimská 1843, 250 01 Brandýs 
nad Labem, IČ 27372219 

3 ERGO Interiér, s.r.o., Pod Dálnicí 965/5, 141 00 Praha 4, 
IČ 27072801 

 
Nabídky byly hodnoceny na základě těchto kritérií: 
 
 a) celková cena včetně DPH – váha 60%     

b) termín předání díla ve dnech – váha 40% 
 
Zástupce zadavatele pro otevírání a hodnocení nabídek postupoval při hodnocení nabídek podle 
hodnotících kritérií v souladu se způsobem hodnocení, který stanovil zadavatel ve výzvě k podání 
nabídky. Hodnocení bylo zaznamenáno v souhrnné tabulce hodnocení podle dílčích hodnotících 
kritérií. Bodové hodnoty hodnotících kritérií byly sečteny a dle výsledné bodové hodnoty bylo určeno 
pořadí nabídek. (viz. níže - Tabulka celkového hodnocení nabídek). 

Zástupce zadavatele pro otevírání a hodnocení nabídek na základě provedeného hodnocení dospěl 
k závěru, že nejvýhodnější nabídkou dle zadavatelem zvolených hodnotících kritérií je nabídka č.3: 
ERGO Interiér, s.r.o., Pod Dálnicí 965/5, 141 00 Praha 4, IČ 27072801. Na základě doporučení 
zástupce zadavatele pro otevírání a hodnocení nabídek určil zadavatel vítězným uchazečem firmu 
ERGO Interiér, s.r.o., Pod Dálnicí 965/5, 141 00 Praha 4, IČ 27072801. 
 
 

 

 



Příloha č. 1                 Tabulka celkového hodnocení nabídek 

Výpočet bodů za cenu a termín předání. 

  
CENA Termín předání  CELKOVÉ HODNOCENÍ 

  

Název uchazeče Nejvýhodnější 
cena 

Nabídková 
cena 

Výpočet 
bodů za 
cenu (0 - 

100) 

Výpočet 
bodů za 
kritérium 

cena (max. 
60) 

Nejvýhodnější 
termín 

Nabídnutý 
termín 

Výpočet 
bodů za 
termín 

předání     
(0 - 100) 

Výpočet 
bodů za 
kritérium 

termín 
předání 

(max. 40) 

Celkový 
počet 
bodů 

Zaokrouhlení 
Zaokrouhlení 

celkového 
počtu bodů 

Konečné 
pořadí 

1 COMPO Praha, s.r.o. 

180 316 

184 634 97,66132 58,59679

14 

28 50 20 78,59679 79 79 2 
2 ERGO Interiér, s.r.o. 180 316 100 60 14 100 40 100 100 100 1 
                       
                        

 

 


