
Smlouvy uzavřené vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb 

v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1.1.2012 do 31.3.2012 

a to dle Vnitřního předpisu č. 4/2011 – Organizační řád MMPr, v platném znění 

 

1. 

Kupní smlouva – předložení cenové nabídky: 

Podpora třídění komunálního odpadu v ZŠ 

 

Oslovení dodavatelé: 

1.  MEVATEC, s.r.o., Chelčického 1228,  Roudnice nad Labem  

                                                                    cenová nabídka bez DPH   160.215,00 Kč 

      cenová nabídka vč. DPH 192.258,00 Kč 

 

2.  Ambra Group, s.r.o., Nádražní 289, Sviadnov  

                                                                       cenová nabídka  nebyla zaslána 

 

3.  Tomáš Adler,  Krapkova 217/18, Olomouc 

      cenová nabídka bez DPH 171.490,00 Kč 

cenová nabídka vč. DPH 205.788,00 Kč 

        

Vítězný dodavatel: 

Dodavatelem byla  vybrána  cenová nabídka firmy Tomáš Adler, Krapkova 217/18, 

Olomouc                     

                cenová nabídka bez DPH   171.490,00 Kč                

                cenová nabídka vč. DPH    205.788,00 Kč 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

 

V termínu do 21.11.2011 předložila cenovou nabídku pouze firma Tomáš Adler (doručeno 

na MMPr dne 16.11.2011). Cenová nabídka byla dodána dle požadavků v zadání, tzn. 

v zalepené obálce s označením akce, rovněž splnila všechny požadavky na předmět dodávky. 

Celková cena na dodávku je vyčíslena ve výši 205 788,- Kč včetně DPH.  

Pro objektivní posouzení cenové nabídky firmy Tomáš Adler byly opět vyzvány  emailem 

(zasláno dne 23.11.2011) společnosti MEVATEC s r.o. a Ambra – Group, s.r.o. k podání 

jejich nabídky.  

Po druhé výzvě zaslala svou nabídku dne 24.11.2011 pouze firma MEVATEC s r.o. Tato 

firma nabídla dodávku za celkovou cenu ve výši 192 258,- Kč včetně DPH. Nabídka firmy 

MEVATEC s r.o. nesplnila zadávací podmínky, tzn. neposlala cenovou nabídku v uzavřené 

obálce (doručeno emailem), a dále pak byla její nabídka neúplná - neuvedla nabídku 

samolepek na odpadkové koše. Chybějící položkou je její nabídková cena zkreslena  

a není možné k ceně dodávky přihlížet. 

Při zadávání veřejné zakázky bylo postupování v souladu s čl. IV vnitřního předpisu č. 18/07, 

vydaným Radou města Přerova – Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a tvorby registru akcí a charakteru dodávky. Veřejná zakázka nebyla zrušena  

a vyhlášena nová z důvodu, že charakter dodávky nedovoluje oslovit další firmy. 

Pro dodávku odpadkových košů do základních škol byla vybrána společnost Tomáš Adler, 

Krapkova 217/18, Olomouc, IČ 76358895 s celkovou cenou za 205 788,- Kč. Kupní 

smlouva byla uzavřena 06.01.2012. 

 



2. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 

Přípojka ÚT do dvorní části objektu TGM 8 

 

Oslovení dodavatelé: 

1.  IDOP Olomouc a.s.  

                                                                    cenová nabídka bez DPH   442.435,51 Kč 

      cenová nabídka vč. DPH 530.922,71 Kč 

2.  JaJ Centrum Přerov 

                                                                       cenová nabídka bez DPH 369.995,11 Kč 

                                                                       cenová nabídka vč. DPH 443.994,21 Kč 

 

3.  Janoušek -  topenářství, vodoinstalatérství, Lýsky 

      cenová nabídka bez DPH 373.497,00 Kč 

cenová nabídka vč. DPH 448.196,40 Kč 

4.  PSS Přerovská stavební a.s. 

                                                                        cenová nabídka bez DPH 325.147,30 Kč 

                                                                        cenová nabídka vč. DPH 390.176,76 Kč 

  

Vítězný dodavatel: 

Dodavatelem stavebních prací byla  vybrána  cenová nabídka firmy PSS Přerovská 

stavební a.s.  

                cenová nabídka bez DPH   325.147,30 Kč               

                cenová nabídka vč. DPH    390.176,76 Kč 

 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

Na realizaci zakázky byla vybrána nabídka firmy PSS Přerovská stavební a.s., z důvodu 

nejnižší cenové nabídky. 

 

3. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 

SLP, datová síť v objektu TGM 8 

 

Oslovení dodavatelé: 

1.  Elektromontáže Černoušek, Beňov  

                                                                    cenová nabídka bez DPH   164.090,00 Kč 

      cenová nabídka vč. DPH 196.908,00 Kč 

 

2.  EJAPO Morava s.r.o. Přerov 

                                                                       cenová nabídka bez DPH 165.020,00 Kč 

                                                                       cenová nabídka vč. DPH 198.024,00 Kč 

 

3.  Kamil Malenda, Rokytnice 

       cenová nabídka bez DPH 150.860,00 Kč 

 cenová nabídka vč. DPH 181.032,00 Kč 

 

Vítězný dodavatel: 

Dodavatelem byla  vybrána  cenová nabídka firmy Kamil Malenda,  Rokytnice                   

  



                cenová nabídka bez DPH   150.860,00 Kč               

                cenová nabídka vč. DPH    181.032,00 Kč 

 

 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

Na realizaci zakázky byla vybrána nabídka firmy Kamil Malenda, Rokytnice z důvodu 

nejnižší cenové nabídky. 

 

 

4. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky: 

Změna využití místnosti č. 216 v III. NP šatny na sociální zařízení 

 

Oslovení dodavatelé:                                                

1. Koláček – stavební práce, Bystřice  

                                                                               cenová nabídka bez DPH   181.093,00 Kč               

        cenová nabídka vč. DPH    217.311,60 Kč 

 

2. JACK – Šnábl, Kojetín 

                                                                         cenová nabídka bez DPH   192.253,79 Kč               

        cenová nabídka vč. DPH    230.704,59 Kč 

 

3.  PSS Přerovská stavební a.s. 

                                                                                    cenová nabídka bez DPH  168.344,79 Kč 

                                                                                    cenová nabídka vč. DPH   202.013,79 Kč 

Vítězný dodavatel: 

Dodavatelem stavebních prací byla  vybrána  cenová nabídka firmy PSS Přerovská 

stavební a.s. 

                cenová nabídka bez DPH   168.344,79 Kč               

                cenová nabídka vč. DPH    202.013,79 Kč 

 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

Na realizaci zakázky byla vybrána nabídka firmy PSS Přerovská stavební a.s., z důvodu 

nejnižší cenové nabídky. 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smlouvy uzavřené vedoucím Odboru vnitřní správy 

v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1.1.2012 do 31.3.2012 

a to dle Vnitřního předpisu č. 4/2011 – Organizační řád MMPr, v platném znění 

 

1. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky : 

Veřejná zakázka malého rozsahu – NTB 2012: 

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo pořízení 16 kusů notebooků s operačním systémem a 

dokovací stanicí s minimální specifikaci určeného do firemního prostředí.  

Oslovení dodavatelé: 

1.   AutoCont CZ a.s.     cenová nabídka bez DPH    376.496,- Kč 

       cenová nabídka vč. DPH     451.795,- Kč 

 

2.   ComIT services s.r.o.    cenová nabídka bez DPH    367.424,- Kč 

       cenová nabídka vč. DPH     440.909,- Kč 

 

3.   NWT, a.s.      nebyla doručena nabídka 

 

4.   VAHAL s.r.o.                                                      nebyla doručena nabídka 

 

Hodnotící komise otevírala a hodnotila nabídky v pořadí, v jakém byly Magistrátu města 

Přerova doručeny a zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Hodnotícím 

kritériem veřejné zakázky byla: 

- nejnižší nabídková cena za předmět veřejné zakázky (65%) 

- hodnocení kvality a výkonnosti (komponent) notebooku (25%) 

- nabídnutá záruka (10%) 

 

Magistrát města Přerova obdržel pouze 2 nabídky, jak shora uvedeno. Tyto splnily 

požadovaná kritéria. V součtovém výsledku dosáhl největšího počtu bodů dodavatel ComIT, 

spol. s r.o.. 

Vítězný dodavatel: 

 

  

ComIT, services s r.o. cenová nabídka bez DPH    367.424,- Kč 

cenová nabídka vč. DPH     440.909,- Kč 

 

 

cenová nabídka bez DPH    

367.424,- Kč 

cenová nabídka vč. DPH     

440.909,- Kč 

 

2. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky : 

Veřejná zakázka malého rozsahu – Maintenance Novell ZENworks: 

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo prodloužení technické podpory k produktu Novell 

ZENworks Configuration Management 11 – Novell ZENworks Configuration Managment 11 

Standard Maintenance pro 350 uživatelů na 1 rok (1.2.2012 – 31.1.2013).  

 

 



Oslovení dodavatelé: 

1.   AutoCont CZ a.s.     nebyla doručena nabídka 

 

2.   ComIT services s.r.o.    cenová nabídka bez DPH   108.103,45  Kč 

       cenová nabídka vč. DPH    129.724,- -  Kč 

 

3.   DATRON, a.s.     nebyla doručena nabídka 

 

4.   MERIDIAN ITS, s.r.o.    nebyla doručena nabídka 

 

5.   NWT, a.s.      cenová nabídka bez DPH    107.800,- - Kč 

       cenová nabídka vč. DPH     129.360,--  Kč 

 

6.   SWS a.s.      nebyla doručena nabídka 

 

7.   VAHAL s.r.o.     nebyla doručena nabídka 

 

Hodnotící komise otevírala a hodnotila nabídky v pořadí, v jakém byly Magistrátu města 

Přerova doručeny a zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Hodnotícím 

kritériem veřejné zakázky byla: 

- nejnižší nabídková cena za předmět veřejné zakázky (100%) 

 

Magistrát města Přerova obdržel pouze 2 nabídky, jak shora uvedeno. Požadavek nejlépe 

splnil dodavatel NWT a.s.. 

Vítězný dodavatel: 

NWT a.s.      cenová nabídka bez DPH    107.800,- - Kč 

      cenová nabídka vč. DPH     129.360,--  Kč 

 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smlouvy uzavřené vedoucím Odboru koncepce a strategického rozvoje 

v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1.1.2012 do 31.3.2012 

a to dle Vnitřního předpisu č. 4/2011 – Organizační řád MMPr, v platném znění 

 
1. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky :  

Příprava projektů energetických opatření ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu v Přerově 

(aktualizace energetického štítku, žádost o dotaci) 

Oslovení dodavatelé:       cenová nabídka bez DPH 

                                                                                                          cenová nabídka vč. DPH                                                                                                                                  

1.   RotaGroup s.r.o. 296.000, - Kč 

 355.200, - Kč 

 

Vítězný dodavatel :                                                                         cenová nabídka bez DPH  

                                                                                                          cenová nabídka vč. DPH 

 

RotaGroup s.r.o. 296.000, - Kč 

 355.200, - Kč 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Přerova, konané dne  

18.1. 2012 pod usnesením č. 1170/27/4/2012. 

 

 

2. 

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky :  

Územně analytické podklady ORP Přerov (2. úplná aktualizace) 

Oslovení dodavatelé:        cenová nabídka bez DPH 

                                                                                                           cenová nabídka vč. DPH  

1.   Urbanistické středisko Brno,spol. s.r.o. 190.000,- Kč 

 228.000,- Kč 

 

2.   Arch.Design, s.r.o., Brno 493.000,- Kč 

 591.600,- Kč 

 

3.   Urbanistické středisko s.r.o. , Ostrava - Poruba omluva z VZ 

 

Vítězný dodavatel :                                                                  cenová nabídka bez DPH 

cenová nabídka vč. DPH 

  

Urbanistické středisko Brno,spol. s.r.o.   190.000, -  Kč 

   228.000, -  Kč 

 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

Firma byla vybrána z důvodu nejnižší cenové nabídky. 

 

 



 

Smlouvy uzavřené příspěvkovými organizacemi v 1. čtvrtletí 2012 
v rozsahu plnění 100 tis. až  500 tis. Kč  

a to dle Vnitřního předpisu č. 4/2012 – Organizační řád MMPr, v platném znění 

 

 

1.  

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky :  

Dodání a montáž elektrického konvektomatu – Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 (odloučené pracoviště Přerov, Velká Dlážka 5) 

 

Oslovení dodavatelé:       cenová nabídka bez DPH 

cenová nabídka vč. DPH 

 

1.   Retigo s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm     368.000,00 Kč  

      Láň 2310, 756 64   Rožnov pod Radhoštěm   441.600,00 Kč  

       

   

2.  Trend Gastronomie s.r.o., Vsetín, Hluboké 657,   369.000,00 Kč  

provozovna Olomouc, Holická 574/31    442.800,00 Kč 

                      

 

3.   Ctirad Šmíd - Gastrocentrum Moravia    375.000,00 Kč  

      Optiky 3122/4b, 750 02  Přerov     450.000,00 Kč  

 

 

Vítězný dodavatel:        cenová nabídka bez DPH 

         cenová nabídka vč. DPH 

 

Retigo s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm     368.000,00 Kč 

Láň 2310, 756 64   Rožnov pod Radhoštěm   441.600,00 Kč  

       

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

Nejnižší cenová nabídka. 

 

 

2.   

Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky : 

Zajištění úklidových služeb v provozovnách – Městská knihovna v Přerově, příspěvková 

organizace 

 

Oslovení dodavatelé:       cenová nabídka bez DPH 

         cenová nabídka vč. DPH 

 

1.   UBB spol. s.r. o., Holická 1173/49a, Olomouc   24.110,-- Kč/měsíc 

28.932,-- Kč/měsíc 

  

2.   Dr. Jaroslav Porvol, ALKA – úklidové práce, Prosenice 100 18.450,-- Kč/měsíc  

22.140,-- Kč/měsíc 

          



Vítězný dodavatel:        cenová nabídka bez DPH 

cenová nabídka vč. DPH 

 

RSDr. Jaroslav Porvol, ALKA – úklidové práce,   18.450,-- Kč/měsíc  

K Žebračce 100, Prosenice      22.140,-- Kč/měsíc 

   

       

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele: 

Nejnižší cenová nabídka. 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                    

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


