
Smlouvy uzavřené vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb
v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1.1.2013 do 31.3.2013
a to dle Vnitřního předpisu č. 4/2011 – Organizační řád MMPr, v platném znění

1.

Smlouva o dílo - předložení cenové nabídky:

Oprava tří volných bytů v domech Bartošova 22, gen. Štefánika 7 a nám. Fr. Rasche 7        

Oslovení dodavatelé:     
1.  PROFISTAV Přerov a.s, K Moštěnici 265/8a, Přerov                                                 

cenová nabídka bez DPH 420.319,00 Kč
cenová nabídka  vč. DPH  479.163,00 Kč 

    
2.  Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I/51, Přerov                

cenová nabídka bez DPH 477.699,00 Kč
cenová nabídka  vč. DPH  544.577,00 Kč

3. ASH PROFI, s.r.o., K Moštěnici 265/8 a, Přerov - Újezdec    
cenová nabídka bez DPH 454.073,00 Kč 
cenová nabídka  vč. DPH  517.643,00 Kč 

4.   LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám.163/12, 750 02 Přerov    
                                                                                                        nepodaná nabídka

5.    PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín        
                                                                                                         nepodaná nabídka

Vítězný dodavatel:     
Dodavatelem stavebních prací byla vybrána cenová nabídka firmy PROFISTAV Přerov a.s, 
K Moštěnici 265/8 a,  Přerov                                                 

cenová nabídka bez DPH 420.319,00 Kč
cenová nabídka  vč. DPH  479.163,00 Kč 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele : 
Nejnižší cenová nabídka.     

2.
Smlouva o dílo - předložení cenové nabídky: 

Stavební úpravy obřadní síně - dodávka a montáž kamerového systému do kolumbária, Přerov      

Oslovení dodavatelé:     
1.  Alcer cz s.r.o.                                                      
                                                                                               cenová nabídka bez DPH 160.744,00 Kč

                               cenová nabídka  vč. DPH  194.500,00 Kč 
    

2.  Eljape – Petr Janda              
cenová nabídka bez DPH – není plátce DPH

cenová nabídka  vč. DPH 198.235,00 Kč 

3.  BUBIK s.r.o.  
cenová nabídka bez DPH 164.380,00 Kč 
cenová nabídka  vč. DPH  198.900,00 Kč 



Vítězný dodavatel:     
Dodavatelem stavebních prací byla vybrána cenová nabídka firmy Alcer cz  s.r.o. 

  cenová nabídka bez DPH 160.744,00 Kč 
cenová nabídka  vč. DPH  194.500,00 Kč 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele : 
Nejnižší cenová nabídka.     

Smlouvy uzavřené vedoucím Odboru vnitřní správy
v rozsahu hodnoty plnění 100 - 500 tis. Kč za období od 1.1.2013 do 31.3.2013
a to dle Vnitřního předpisu č. 4/2011 – Organizační řád MMPr, v platném znění

1.
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky:
Zakázka malého rozsahu – „Vybudování recepce v budově radnice – stavební úpravy“

Oslovení dodavatelé:
1.   PROFISTAV Přerov, a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02, Přerov-Újezdec

cenová nabídka bez DPH   255 224,- Kč  
cena s DPH nedodána

2.   Zdeněk Horák, U tenisu 7, 750 02, Přerov                      cenová nabídka bez DPH 233 394,- Kč                           
cenová nabídka  vč. DPH   282 407,-Kč        

3.   ZJS Zavadil Jaroslav, Kratochvílova 41, 750 02, Přerov      
cenová nabídka bez DPH   235 407,- Kč 
cenová nabídka  vč. DPH   282 488,- Kč 

Vítězný dodavatel:
Zdeněk Horák, U tenisu 7, 750 02, Přerov      cenová nabídka bez DPH  233 394,- Kč 

                            cenová nabídka  vč. DPH 282 402,- Kč 

Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele : 
Nejnižší cenová nabídka.     

2.
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky:
Veřejná zakázka malého rozsahu ComIT services s.r.o. – 25ks LCD monitorů
Dle specifikace cena  nesměla přesáhnou 129 999,- Kč bez DPH. V ceně dodávky byl požadován 
dovoz a vyskladnění až na určeném pracovišti v kterékoliv budově MMPr.

Oslovení dodavatelé:   
1.   Auto Cont CZ a.s. nepodali nabídku



2. ComIT services s.r.o.                                                     cenová nabídka bez DPH  129 750,- Kč
    cenová nabídka vč. DPH   155 700,- Kč

3. NVT a.s.     cenová nabídka bez DPH  127 000,- Kč
                                                           cenová nabídka vč. DPH   152 400,- Kč

4. VAHAL s.r.o.             nepodali nabídku

Z oslovených dodavatelů podali nabídku dle časového razítka NWT a.s. a ComIT services s.r.o. Oba 
dodavatelé splnili kvalifikační a technické požadavky a postoupili do e-aukce. Hodnotícím kritériem 
pro hodnocení veřejné zakázky byla nejnižší celková nabídková cena s DPH (100%).

V průběhu e-aukce došlo k vylepšení podaných nabídek takto:
Dodavatelé:   aukční cenová aukční cenová

nabídka bez DPH   nabídka vč. DPH

NWT a.s. 116.650,--Kč 139.980,--Kč
ComIT services s.r.o. 109.750,--Kč 131.700,--Kč

Vítězný dodavatel:
ComIT services s.r.o.     cenová nabídka bez DPH 109 750,- Kč

               cenová nabídka vč. DPH  131 700,- Kč
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele : 
Nejnižší cenová nabídka.     

3.
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky:
Veřejná zakázka malého rozsahu – 115.260,--Kč s DPH – PCS spol. s r.o. – nákup 360 licencí 
Kaspersky Endpoint Security for Business ve verzi Selelct s maintenance 2 roky – antivir pro 
celý úřad
nesoutěženo – objednávku uzavřela pověřená osoba zadavatele v souladu s vnitřním předpisem č. 
9/2012 „Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“.

4.
Smlouva o dílo – předložení cenové nabídky:
Veřejná zakázka malého rozsahu - 40ks PC bez monitoru s operačním systémem II.
Dle specifikace cena nesměla přesáhnout 499.999,--Kč bez DPH. V ceně dodávky byl požadován 
dovoz a vyskladnění až na určeném pracovišti v kterékoliv budově MMPr.
    
Oslovení dodavatelé:   
AutoCont CZ a.s.
ComIT services s.r.o.
NWT a.s.
VAHAL s.r.o.
K předmětné zakázce obdržel zadavatel 6ks obálek s nabídkami od dodavatelů v tomto pořadí s těmito 
nabídkami:

             cenová nabídka bez DPH          cenová nabídka vč. DPH
1. FLAME systém s.r.o. 460.000,--Kč 552.000,--Kč

2. NWT a.s. 433.600,--Kč 520.320,--Kč



3. Z+M Partner, spol. s r.o. 456.680,--Kč 548.016,--Kč

4. ComIT services s.r.o. 499.600,--Kč 599.520,--Kč

5. ACom cz s.r.o. 480.000,--Kč 576.000,--Kč

6. CS Data, s.r.o. 499.960,--Kč 599.952,--Kč
  
Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku 
podle §22 odst. 1 písm. d) a zjistila při posouzení nabídky, že zadávací podmínky splnili a do e-aukce 
postoupili tito uchazeči:
- FLAME systém s.r.o.
- ComIT services s.r.o.
- ACom cz s.r.o.

V průběhu e-aukce došlo k vylepšení podaných nabídek takto:
Dodavatelé:   cenová nabídka bez DPH   cenová nabídka vč. DPH
ACom CZ s.r.o . 415.520,--Kč 498.624,--Kč
FLAME system s.r.o. 415.200,--Kč 498.240,--Kč
ComIT sevices s.r.o. 415.160,--Kč 498.192,--Kč

Vítězný dodavatel:
ComIT sevices s.r.o.                                              cenová nabídka bez DPH 415.160,--Kč

                                                           cenová nabídka vč. DPH 498.192,--Kč
  
Zdůvodnění výběru vítězného dodavatele : 
Nejnižší cenová nabídka.     
                       

       

  


