
 

 

 

Sdělení o výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem "Dodávka gastronomického vybavení kuchyně MŠMT", čj. 25 
163/2009-13 

_____________________________________________________________ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele                    Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Sídlo                                        Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

      Ing. Pavlína Suchánková, ředitelka odboru 13,  HS 

 

Dne 9.11.2009 byla podána výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice MŠMT 
č.j. 3271/2009-14 ze dne 22.7.2009, upravující zadávání zakázek malého rozsahu na 
"Dodávku gastronomického vybavení kuchyně MŠMT". 

Byli osloveni tři dodavatelé. Do výběrového řízení se přihlásilo a v předepsané lhůtě poslalo 
nabídku 9 uchazečů. 

Číslo nabídky                                                               Uchazeč  

          1                                   Pavel Eliáš - GTE Eliáš, Zádvorník 408,691 63 Velké Němčice,                          

    IČ 69739285 

           2                                  SEP s.r.o., Teplická 109, 405 05 Děčín IX, 

    IČ 40233944 

           3   ZICH a spol. s.r.o., Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice n. Labem, 

    IČ 25267027 

           4   DSD Metalic Trade s.r.o., Slovanská 26, 326 00 Plzeň,  

    IČ 49196448 

           5   CHEVRON Gastro, Nová 23, 692 01 Mikulov, 

    IČ 49132806 

 



 

 6    MEGASTRO CZ s.r.o., Boršice 583, 687 09 Boršice, 

    IČ 26259630 

 7    ARTRANS s.r.o., Hradecká 3, 131 00 Praha 3, 

    IČ 27175782 

 8   LOG INN GastroLevně.cz, Hlavní 13, 250 89 Lázně Toušeň 

    IČ 28878213 

 9   ANKONA s.r.o., Gotthardská 25/7, 160 00 Praha 6, 

    IČ 48027405 

Nabídky byly hodnoceny pouze podle jednoho kriteria, a to nejnižší ceny. Komise zadavatele 
postupovala při otevírání a hodnocení nabídek dle tohoto kriteria tak, jak bylo stanoveno ve 
výzvě. Komise vyřadila z dalšího hodnocení tyto nabídky z důvodů: 

Č.1 - uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů - chyběl výpis z OŘ 
a nesplnil další požadavky z výzvy - nepředložil prohlášení o vázanosti nabídkou a nebyl 
podepsán návrh smlouvy 

Č.2 - nebyly splněny zadávací technické podmínky z výzvy, příloha č.3 

Č.3 - stejně jako č. 2 

Č.5 - nebylo prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů - oprávnění k 
podnikání bylo předloženo v prosté kopii 

Č.6 - nebylo prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů - nepředloženo 
živnostenské oprávnění. Dále uchazeč nepředložil prohlášení o vázanosti nabídkou a nebyl 
podepsán návrh smlouvy 

Č.7 - nebylo prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů - prokazující doklady 
byly předloženy pouze v prosté kopii 

Č.8 - nebylo prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů - výpis z OR v prosté 
kopii a starší 90 dnů, dále nebylo doloženo oprávnění k podnikání a nebylo předloženo 
prohlášení o vázanosti nabídkou. 

Komise tedy hodnotila nabídky č.4 a č.9 

Komise na základě provedeného hodnocení doporučila zadavateli jako nejvýhodnější nabídku 
dle zvolených hodnotících kriterií nabídku č.4 uchazeče  DSD Metalic Trade s.r.o., 
Slovanská 26, 326 00 Plzeň, IČ 49196448. Tento uchazeč se také stal vítězem této veřejné 
zakázky.   

 

 

 



 


