
 

  

 

 

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  

ve smyslu § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), 

oznamujeme všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, údaje 

rozhodné pro výběr nejvhodnější nabídky. 

 

1. Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky  

 

Název veřejné zakázky:   Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou 

Zadavatel zakázky:          Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou 

adresa:         1. května 1/2A, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou  

IČ:          00845451 

Zástupce zadavatele:        Pavel Bochnia, starosta městského obvodu 

Veřejná zakázka  

podle předmětu:               Veřejná zakázka na dodávku 

Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

 

2. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny    

 

Nabídka č. 1 

Obchodní firma:   EMPEMONT s.r.o. 

Sídlo:     Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

IČ:    27772179 

 

Nabídka č. 2 

Obchodní firma:   BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

Sídlo:     Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

IČ:    27781275 

 



 

  

 

 

3. Výsledek hodnocení nabídek   

 

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kritérium nejnižší nabídkové ceny. 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. 

 

Hodnocení kritéria Nabídková cena 

Nabídka uchazeče obsahovala níže uvedenou nabídkovou cenu:  

 

Firma                Celková cena bez DPH  

EMPEMONT s.r.o.                 3.003.790,- Kč             

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.               2.960.700,- Kč                      

 

4. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek  

 

Pořadí nabídek je stanoveno podle nejnižší nabídkové ceny.   

 

 

Pořadí  

nabídek 

 

Obchodní firma 

 

Celková cena 

bez DPH 

 

1. 
 
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

 

 

2.960.700,- Kč  

 

2. 

 

EMPEMONT s.r.o.  

 

3.003.790,- Kč 

 

 

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

 

Nejvhodnější nabídkou je nabídka BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., která obsahuje nejnižší 

nabídkovou cenu. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Poučení: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit  

do 10 dnů ode dne zveřejnění oznámení na profilu zadavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím 

lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu 

s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.     

 

 

V Polance nad Odrou dne 19. 7. 2016 

          

     _____________________________ 

Pavel Bochnia, 

starosta městského obvodu 
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