Prostor pro radost
Č.j.: STREZ/342/2021
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
(§ 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Veřejná zakázka:
Název veřejné zakázky:

Pianino pro výuku v ZUŠ – 2 ks

Veřejná zakázka číslo:

S STREZ/278/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen „zákon“) – veřejná zakázka malého rozsahu
na dodávku

Zadavatel:

ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838

I.
Nabídka
číslo
1/ 1
1/ 2
2

II.

SEZNAM POSUZOVANÝCH NABÍDEK
Značka a typové označení
klavíru
Weinbach RG 162 –
vzorek 1
Weinbach RG 162 –
vzorek 2
Yamaha GC1PE
(délka 161 cm, šířka 149 cm)

Dodavatel
PETROF, spol. s r.o.
PETROF, spol. s r.o.
CMI Music, s.r.o.

Sídlo
Na Brně 1955,
500 06 Hradec Králové
Na Brně 1955,
500 06 Hradec Králové
Kladská 1117/25,
500 03 Hradec Králové

IČ
620 28 634
620 28 634
252 788 51

POSOUZENÍ NABÍDEK

Hodnotící komise posoudila předložené nabídky z hlediska požadavků zadavatele stanovených
v zadávacích podmínkách a z hlediska splnění zákonných požadavků.
Komise při hodnocení nabídek posuzovala základní způsobilost uchazeče dle § 74 zákona a profesní
způsobilost dle § 77 zákona. Dále identifikační a kontaktní údaje uchazeče, nabídkovou cenu
zpracovanou dle bodu 7. Výzvy, úplnost návrhu kupní smlouvy a podpis oprávněné osoby uchazeče.
Posoudila shodu nabídkové ceny s cenou uvedenou smlouvě.
Všechny nabídky splňují minimální požadavky předmětu plnění, precizně zpracované specifikace jsou
součástí smluv. Všechny nabídky klavírů splňují vymezení předmětu plnění veřejné zakázky dle bodu
2. Výzvy.
Informace o typovém označení nástrojů, formuláře pro hodnocení kvality nástroje a kontaktní osoby
byly předány odborné komisi, která byla v den otvírání obálek dne 11.06.2021 vyzvána k osobnímu
vyzkoušení nástrojů – druhá fáze.

Odborná komise si sjednala termín pro hodnocení kvality nástrojů na den 18.06.2021. Posuzovala
kvalitu tónů nástroje, vyrovnanost zvuku ve všech oktávách, způsob hry – lehkost mechaniky, kvalitu
provedení nástroje a požadavky na nástroj dle výzvy: šířku, délku a počet pedálů.
Nabízené nástroje ohodnotila a počty bodů zapsala do formulářů. Vyplněné a podepsané formuláře
předala hodnotící komisi dne 21.06.2021.
Poté byly počty bodů doplněny do kritérií. Maximální počet bodů za kvalitu nástroje byl 120 (40 bodů
x 3 členové odborné komise).

III.

SEZNAM NABÍDEK, KTERÉ BYLY HODNOTÍCÍ KOMISÍ VYŘAZENY,
VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Žádná nabídka nebyla komisí vyřazena.

IV.

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ OSTATNÍCH NABÍDEK VČETNĚ
ODŮVODNĚNÍ

Všechny nabídky splnily kvalifikační předpoklady a hodnotící komise je posoudila též z hlediska
splnění dalších zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a
z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) a jiných
ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
Hodnotící komise došla k závěru, že žádný z uchazečů, kteří splnili kvalifikační předpoklady, nepodal
nepřijatelnou nabídku a všichni uchazeči splnili zákonné požadavky a další požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky tak byly předmětem hodnocení.
Společnost Petrof, spol. s r. o. k osobnímu vyzkoušení nástroje nabídla pouze vzorek 1.
Způsob hodnocení:
Základním hodnotícím kritériem byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky (§ 78 odst. 1, písm.
a) zákona) s tím, že jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která od hodnotící komise
obdrží nejvíce bodů.

Nabídka
číslo
1/1
2

Název a typové označení klavíru
Weinbach RG 162 –
vzorek 1
(výrobní číslo R 155108)
Yamaha GC1PE
(délka 161 cm, šířka 149 cm)

Název uchazeče

Počet bodů

PETROF, spol. s r.o.

87,33

CMI Music s.r.o.

86,23

Výsledek hodnocení nabídek:
Vzhledem k stanovenému základnímu hodnotícímu kritériu „ekonomická výhodnost nabídky“, na
základě posouzení kvality nástroje odbornou komisí a následného hodnocení nabídek hodnotící komisí
dle 3 kritérií doporučuje zadavateli rozhodnout, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka č.
1/1 uchazeče PETROF, spol. s r. o., Na Brně 1955, 500 06 Hradec Králové, IČ: 620 28 634, a to
typovým nástrojem Weinbach RG 162 – vzorek 1 (výrobní číslo R 155108) s celkovým počtem bodů
87,33. Cena nástroje je 349 000 Kč, záruka 24 měsíců.

Na 2. místě se umístila nabídka č. 2 uchazeče CMI Music s.r.o., Kladská 1117/25, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 252 788 51, a to typovým nástrojem YAMAHA GC1PE s celkovým počtem bodů 86,23.
Cena nástroje je 419 000 Kč, záruka 60 měsíců.

Výsledek hodnocení – pořadí všech nabídek:
Pořadí nabídek

Nabídka číslo

Počet bodů

1.

1/1

87,33

2.

2

86,23

Výsledek posouzení a hodnocení nabídek je jednomyslný, žádný z hodnotících nemá na výsledek
hodnocení odlišný názor.

Přílohy:

 Formulář pro hodnocení kvality nástroje – 6 ks
 Výpočet bodů dle stanovených kritérií
 Seznam osob, kterým zadavatel umožnil nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek

V Hradci Králové dne 22.06.2021

Titul, jméno, příjmení:

Podpis člena komise:

Karel Šust

.……………………………………

Mgr. Radek Škeřík

.……………………………………

Helena Kašparová

.……………………………………

Za odbornou komisi, posuzující kvalitu nástroje:

Titul, jméno, příjmení:

Podpis člena komise:

BcA. Martina Vlčková

.……………………………………

MgA. Vojtěch Esterle

.……………………………………

BcA. Adéla Černíková

.……………………………………

Zadavatel umožnil na žádost nahlédnout do protokolu:
Dne

Uchazeč

Podpis oprávněného zástupce
uchazeče

