
 
 

 
 

 
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 85 ZÁKONA 

Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
 

 

1. Identifikace veřejné zakázky: 

Zakázka:   Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u 
Prostějova (MIS) 

Druh zakázky podle jejího předmětu:   Dodávka 
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:  Podlimitní 
Druh zadávacího řízení:   Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 

sb. o veřejných zakázkách v platném znění, a dle závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze platné 
ke dni 18. 12. 2012, účinné od 1. 1. 2013 

 

2. Identifikační údaje zadavatele: 

Název:      Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo:      798 14 Olšany u Prostějova č. 50 
IČ:       00288560 
 

3. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního 
informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému). 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 

• 42965100-9 - Systém pro řízení vodního hospodářství 

• 48952000-6 - Systémy pro veřejný rozhlas 
 

4. Cena sjednaná ve smlouvě za veřejnou zakázku: 

Cena za plnění předmětu veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě: 1.027.500,- Kč bez DPH 
 

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice, IČ: 27797007 
 

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

Nabídky byly hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona na základě nejnižší nabídkové ceny.  Při 
hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její celková výše bez daně z přidané hodnoty. 
 

7. Pořadí úspěšnosti nabídek, identifikační údaje uchazečů: 

Na základě posouzení nabídek, stanovil zadavatel pořadí úspěšnosti nabídek: 

 

 



 
 

Výsledné 
pořadí 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče, sídlo 
IČ 

uchazeče 
Výše nabídkové 
ceny (bez DPH) 

1.  1. 
JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, PSČ 756 
61 

277 97 007 1.027.500,- 

2.  3. 
Tomáš Mikula, Obora III 168/2, Valašské 
Meziříčí, 757 01 

60040459 1.053.900,- 

3.  2. 
EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1472, PSČ 757 01 

277 72 179 1.280.995,- 

 

8. Seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu: 

Nebyla vyloučena žádná nabídka. 

 

9. Prohlášení zadavatele 

Zástupce zadavatele tímto čestně prohlašuje, že: 

- v uveřejněné Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci nebyly po vyhlášení výběrového 
řízení prováděny žádné úpravy, 

- nebyly podány žádné žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, 

- nebyla vyloučena žádná nabídka, 

- proti výsledku výběrového řízení nebyly podány žádné námitky. 

 

V Ostravě, dne 9. 9. 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Petra Kozubková 
QUANTUM CZ s.r.o. 
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