
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, 
Maltézské nám. 14, Praha 1, IČ: 61 387 339 

 
Oznámení o výsledku výběrového řízení - vítězné nabídce 

 
Uzavřené výzvy 

 

podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů  

„Dodávka PC a specifického softwaru pro materiální zabezpečení výuky odborných a 
všeobecně vzdělávacích předmětů Konzervatoře Jana Deyla a SŠ pro zrakově postižené“ 

Ve výběrovém řízení byly hodnoceny nabídky těchto tří firem: 

1. Obchodní firma: eHakr s.r.o. 
Sídlo: Praha 8, Klapkova 67/4 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 25087673  
DIČ: CZ46974687   
 
2. Obchodní firma: David Příbaň - Maincube s.r.o. 
Sídlo: Střešovická 54, 162 00 Praha 6 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ:  24260851   
DIČ: CZ24260851    
 
3. Obchodní firma: Merit  - Jan Halousek 
Sídlo: Nad Klikovkou 2, Praha  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 44355505 
DIČ: CZ331223102 
 

Pro zadání uzavřené veřejné zakázky bylo stanoveno, že hodnotícími kritérii pro zadání 
veřejné zakázky jsou: 

a) Realizace zakázky do 1. 9. 2014 
b) Zkušenost s PC technologiemi pro zrakově postižené 
c) Nejnižší cena zakázky 
d) Případná kladná zkušenost zadavatele zakázky s firmou 
 

Nabídky budou vyhodnoceny podle výše uvedených kritérií. Nejvýhodnější je nabídka, která 
splňuje všechna zadaná kritéria. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně 
daně z přidané hodnoty. 

Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny 
(pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky) 



 

eHakr s.r.o.              1 014.350 CZK 

Maincube s.r.o.        888.942,38 CZK 

Merit                       741.219 CZK 

 
Všechny nabídky se shodně zavazovaly realizovat zakázku do 1. 9. 2014. Firmy Maincube a 
Merit měly shodně zkušenosti s PC technikou pro nevidomé a zároveň měl zadavatel zakázky 
kladné zkušenosti ze spolupráce s nimi. Firma Merit nevyhověla zadavateli ve velikosti 
monitorů, nabídla 21´´ obrazovky místo 23´´, které jsou pro práci zrakově postižených 
studentů optimální. Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů obdobně, jak 
je stanoveno v § 77 odstavec 1 zákona a žádnou z nabídkových cen neoznačila jako 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu 
se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí 
nabídku uchazeče Maincube, a. s., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při zachování 
všech požadavků zadavatele.  

1. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK A POŘADÍ NABÍDEK 

Pořadí nabídky                                            Obchodní firma 

1. Maincube, a. s 
2. Merit 
3. eHakr s.r.o. 

 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze doručit zadavateli do 15 dnů ode 
dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky viz §110 odst. 4 
zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.). Do uvedené doby je zadavatel vázán § 82 (1) 
zákona. 

 

Vyvěšeno: 7. 7. 2014 

 


