
 
 

Smlouvy uzavřené vedoucím odboru majetku města 
v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 

 
 
1. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
Nátěr plechové střechy v areálu domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova na 
pavilonu P2 a P3. 
 
Oslovení dodavatelé: 
- Petr Šuga, Kapitána Jaroše 66, Tovačov cenová nabídka bez DPH 285 470,00 Kč

      není plátce DPH 
 
-  Josef Rygal, Bratrská 26, Přerov  cenová nabídka bez DPH 276 500,00 Kč

      není plátce DPH 
 
-  Michal Povýšil, Bajákova 8, Přerov cenová nabídka bez DPH 286 840,00 Kč

      není plátce DPH 
 
Vítězný dodavatel: 
Josef Rygal, Bratrská 26, Přerov  cenová nabídka bez DPH 276 500,00 Kč
      není plátce DPH 
 
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 
Dodavatelem  prací byla vybrána nabídka firmy Josef Rygal, Bratrská 26, Přerov z důvodu 
nejnižší cenové nabídky. 
 
 
2. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
Demolice dvorního traktu domu č.p. 83 na náměstí T.G.Masaryka v Přerově 

 
Oslovení dodavatelé: 
-  ZJS –realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov  

cenová nabídka bez DPH 411 053,00 Kč

 cenová nabídka vč. DPH 493 263,00 Kč 
 
-  BJM Přerov s.r.o., Na Odpoledni 363/10, 750 02 Přerov  

cenová nabídka bez DPH 411 657,00 Kč

 cenová nabídka vč. DPH 493 988,00 Kč 
 
-  PROFISTAV PŘEROV a.s., ul. 9.května 217, Přerov 

cenová nabídka bez DPH 416 311,00 Kč

 cenová nabídka vč. DPH 499 574,00 Kč 
 

-  Zdeněk Horák, U Tenisu 7, 750 02 Přerov 
cenová nabídka bez DPH 395 574,00 Kč

 cenová nabídka vč. DPH 474 689,00 Kč 



 
 

-  CETRA s.r.o., Dluhonská 2920/103, Přerov 
cenová nabídka bez DPH 410 731,00 Kč

 cenová nabídka vč. DPH 492 877,00 Kč 
 
Vítězný dodavatel: 
Zdeněk Horák, U Tenisu 7, 750 02 Přerov 

cenová nabídka bez DPH 395 574,00 Kč
 cenová nabídka vč. DPH 474 689,00 Kč 

 
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 
Dodavatelem stavebních prací byla  vybrána nabídka firmy  Zdeněk Horák, U Tenisu 7,   
750 02 Přerov z důvodu nejnižší cenové nabídky. 
 
 
3. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
Kosmákova ulice – oprava napojení uličních vpustí Přerov 
 
Oslovení dodavatelé: 
- BJM Přerov, s.r.o., Na Odpoledni 10, Přerov  cenová nabídka bez DPH    153 916,70 Kč                                         
       cenová nabídka vč. DPH     184 700,00 Kč 
                                                                                                                       
 
- CETRA, s.r.o., Dluhonská 2920//103, Přerov  cenová nabídka bez DPH   158 980,00 Kč 
                                                                                cenová nabídka vč. DPH    190 776,00 Kč 

                                                                                                                       
 
-  Přerovská kapitálová společnost, a.s., nám. TGM 16, Přerov 
       cenová nabídka bez DPH   149 000,00 Kč 
                                                                                   cenová nabídka vč. DPH   178 800,00 Kč

                                                                                                                    
Vítězný dodavatel: 
Přerovská kapitálová společnost, a.s., nám. TGM 16, Přerov 
               cenová nabídka bez DPH   149 000,00 Kč 
                                                                                cenová nabídka vč. DPH    178 800,00 Kč 
   
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 
Na realizaci zakázky byla vybrána firma Přerovská kapitálová společnost, a.s., nám. TGM 
16, Přerov z důvodu nejnižší cenové nabídky. 
 
 
4. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
„Rekonstrukce chodníku před domy č. 31-35 v Přerově ul. gen. Janouška“  
 
 
 
 



Oslovení dodavatelé: 
-  STAVBEST MORAVA, a.s., Žerotínovo nám. 961/14, Přerov  
       cenová nabídka bez DPH   233 250,80 Kč 
       cenová nabídka vč. DPH    279 901,00 Kč 
                                                                                                                       
 
-  ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8a, Přerov-Újezdec       nepředložila cenovou nabídku 
 
-   SKANSKA DS a.s., Jelení vrch,  P.O.BOX 17, Hranice  
       cenová nabídka bez DPH  254 045,76 Kč 
       cenová nabídka vč. DPH   304 854,91 Kč 
 Vítězný dodavatel: 
STAVBEST MORAVA, a.s., Žerotínovo nám. 961/14, Přerov  
              cenová nabídka bez DPH   233 250,80 Kč 
                         cenová nabídka vč. DPH    279 901,00 Kč 
 
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 
Na realizaci zakázky byla vybrána firma STAVBEST MORAVA, a.s., Žerotínovo nám. 
961/14, Přerov z důvodu nejnižší cenové nabídky. 
 
 
5. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky : 
Papír do tiskáren a kopírek 
 
Oslovení dodavatelé:        
  - ABS s.r.o.Michal Jarolím, Dluhonská 43 Přerov cenová nabídka bez DPH   184 450,00 Kč 
       cenová nabídka vč.DPH     221 340,00Kč 
 
- Koeximpo s.r.o., ve spol., Partner Czech s.r.o. cenová nabídka bez DPH    175 500,00 Kč 
       cenová nabídka vč. DPH     210 600,00 Kč
      
- Ivo Nosek, Papír Plus, Žerotínovo nám. 9, Přerov cenová nabídka bez DPH    192 200,00 Kč 
       cenová nabídka vč. DPH     230 640,00 Kč 
 
Vítězný dodavatel:         
Koeximpo s.r.o., ve spol., Partner Czech s.r.o.   cenová nabídka bez DPH   175 500,00 Kč 
                cenová nabídka vč. DPH    210 600,00 Kč  
 
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele 
Vítězný dodavatel Koeximpo s.r.o., ve spol., Partner Czech s.r.o. splňuje podmínky 
zadavatele nejlevnější nabídky včetně náhradního plnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouvy uzavřené vedoucím odboru rozvoje 
v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 

 
 

1.  
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky :  
 
Marketingová a ekonomická studie Mamutov 
 
Oslovení dodavatelé:       cenová nabídka bez DPH 

cenová nabídka vč. DPH 
- Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu, Olomouc                                                
 
- m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. Olomouc 
 
-Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc               291.000,-Kč                                                    
 (vedoucí účastník sdružení RARSM,mARK,SM-SCR)    349.200,-Kč     
 
Vítězný dodavatel:         
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc              
(vedoucí účastník sdružení RARSM,mARK,SM-SCR) 
 

cenová nabídka bez DPH          291.000,-Kč                                                   
cenová nabídka vč. DPH           349.200,-Kč 

    
 

Rada města Přerova na své 80. schůzi konané dne 27.ledna 2010 usnesením 3225/80/2/2010 
uložila Odboru rozvoje ve spolupráci s Odborem životního prostředí zadat vypracování 
marketingové a ekonomické studie Mamutov. Na základě předchozích zkušeností se 
zadáváním obdobných studií a strategií byla cena zakázky odhadnuta na 350 - 400 tis. Kč. V 
souladu s usnesením bylo vyhlášeno výběrové řízení a osloveny tři dodavatelské firmy. Odbor 
rozvoje obdržel jednu nabídku a to od společnosti RARSM, která se pro tento účel sdružila s 
dalšími dvěma dodavateli. Toto sdružení lze pokládat za adekvátní, jelikož se jedná o 
rozsáhlou studii, při které je zapotřebí odborných znalostí nejen z odvětví marketingu, ale také 
ekonomiky a dotační politiky. Tato studie v sobě obsahuje tematicky rozlišné kapitoly a lze ji 
pokládat za značně náročnou a rozsáhlou. Nabídnutá cena byla adekvátní poptávanému 
rozsahu studie a také splnila finanční předpoklady. Z výše uvedených důvodů byla podepsána 
smlouva o dílo s dodavatelskou firmou RARSM. 
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                           
                                                                                                                     
 
 
 
 



Smlouvy uzavřené vedoucí kanceláře tajemníka  
v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 

 
1.  
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
 
Zápůjčka 51 ks notebooků a příslušenství pro technické zajištění voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání 
veškerých prací a služeb nutných k zajištění voleb konaných v r. 2010. 
 
Oslovení dodavatelé:                                   
 - AutoCont CZ a.s.                                        cenová nabídka bez DPH       296 166,00 Kč 
                                                                       cenová nabídka vč. DPH        355 399,20 Kč 
                                                                                                                       
- ComIT services s.r.o.              cenová nabídka bez DPH        275 400,00 Kč 
                                       cenová nabídka vč. DPH        330 480,00 Kč 
 
- NWT Computer, s.r.o.              cenová nabídka bez DPH  316 812,00 Kč
                                                  cenová nabídka vč. DPH        380 174,40 Kč 
 
- VAHAL s.r.o.      nepodali nabídku   
 
Vítězný dodavatel:              
- ComIT services s.r.o.                        cenová nabídka bez DPH        275 400,00 Kč 
                                                 cenová nabídka vč. DPH         330 480,00 Kč 
 
Faktura je na 137 700,- Kč bez DPH, 165 240,- Kč s DPH, tj. druhá polovina z vítězné částky 
a týká se technického zajištění voleb do zastupitelstev obcí. 
(Výběrové řízení bylo vypsáno na kompletní technické zajištění voleb roku 2010, tj. jarních 
voleb do Parlamentu ČR a podzimních voleb do zastupitelstev obcí). 

 
2.  
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
 
Objednávka č. 9080/2010 - nákup 15 monitorů  
Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky nepřesahující 100 tis. Kč bez DPH, je 
postup dle vnitřního předpisu č. 18/7 čl. IV. bod 2. odst. a) pro zadávání veřejných zakázek 
tento: výzva jednomu nebo více dodavatelům k předložení cenové nabídky, či přímá 
objednávka plnění. Kvůli úspoře a získání nejlepší ceny byli e-mailem oslovení 4 
dodavatelé: 
 
Oslovení dodavatelé:                 
- AutoCont CZ a.s.   nesplnili počet kusů a typ monitorů 
 
- ComIT services s.r.o.   cenová nabídka  bez DPH              94.650,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH              113.580,- Kč 
- NWT Computer, s.r.o.                     nesplnili počet kusů a typ monitorů 
 



- VAHAL s.r.o.    cenová nabídka  bez DPH              93.760,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH              112.512,- Kč 
 
Vítězný dodavatel : 
- VAHAL s.r.o.    cenová nabídka  bez DPH            93.760,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH            112.512,- Kč 
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele 
- Nejnižší cenová nabídka. 
 
3. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
 
Objednávka č. 9097/2010 - převod evidence majetku do GINISu – konverze dat od firmy 
GORDIC 
Objednávka byla zadána přímo, neboť vzhledem k podstatě služeb je GORDIC jediným 
možným správcem systému GINIS, jehož je dodavatelem 
Cena bez DPH                                                                                                     93 040,- Kč 
DPH                                                                                                                     18 608,- Kč 
Cena celkem                                                                                                      111 648,- Kč 

 
4.    
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 
 
Objednávka č. 9104/2010 - nákup velkokapacitní tiskárny na volby  
Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky nepřesahující 100 tis. Kč bez DPH, je 
postup dle vnitřního předpisu č. 18/7 čl. IV. bod 2. odst. a) pro zadávání veřejných zakázek 
tento: výzva jednomu nebo více dodavatelům k předložení cenové nabídky, či přímá 
objednávka plnění. Kvůli úspoře a získání nejlepší ceny byli e-mailem oslovení 4 
dodavatelé: 
 
Oslovení dodavatelé:                 
- AutoCont CZ a.s.    nepodali nabídku 
 
- ComIT services s.r.o.                                  cenová nabídka  bez DPH            115.000,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH              138.000,- Kč 
 
- NWT Computer, s.r.o.                                 cenová nabídka  bez DPH             99.900,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH             119.880,- Kč 
 
- VAHAL s.r.o.    nepodali nabídku 
 
Vítězný dodavatel : 
- NWT Computer, s.r.o.   cenová nabídka  bez DPH            99.900,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH            119.880,- Kč 
 
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele 
- Nejnižší cenová nabídka. 
       
        
 



Smlouvy uzavřené městskou policií 
v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 

 
1. 
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky :  
 
VENKOVNÍ KAMEROVÝ BOD 
 
Oslovení dodavatelé:  
- BJM Přerov, s.r.o.   cenová nabídka bez DPH   121 000,- Kč  
                                                                       cenová nabídka vč. DPH         145 200,- Kč  

 
- EMOS, spol. s r.o.              cenová nabídka bez DPH   213 500,- Kč 
      cenová nabídka vč. DPH   256 200,- Kč  
 
- MULTINET s.r.o.   nepodali nabídku   
     
 
Vítězný dodavatel:  
        
BJM Přerov, s.r.o.               cenová nabídka bez DPH    121 000,- Kč  

            cenová nabídka vč. DPH        145 200,- Kč  
 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 
Komise pro výběr rozhodla na základě splnění zadávacích podmínek a nejvýhodnější cenové 
nabídky. 
 
2.   
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky : 
 
INFORMA ČNÍ MĚŘIČE RYCHLOSTI 
 
Oslovení dodavatelé: 
- BARTEK ROZHLASY s.r.o. 
- DOSIP s.r.o. 
- Empemont s.r.o. 
- Tewiko systéme s.r.o. 
- GEMOS CZ, spol. s r.o.  
 
Vítězný dodavatel:      

   
-  GEMOS CZ, spol. s r.o.   cenová nabídka bez DPH     150 168,- Kč  
      cenová nabídka vč. DPH      180 202,- Kč  
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 
Firma GEMOS CZ, spol. s r.o. jako jediná splnila zadávací podmínky. 
 
 

    
     

 


