
Zadavatel:    Kulturní a informační služby města Přerova  
Náměstí TGM 150/8, 750 02 Přerov, IČ: 45180512 

Osoba oprávněná jednat za  
zadavatele:    Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel  
ZUJ obce:    511382 
NUTS:     CZ0714511382 
Kód právní formy zadavatele:  801 
 
Název veřejné zakázky:  „Úklid KISmPř 2023“ 
 
Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka malého rozsahu na služby 
Druh zadávacího řízení: dle VP č. 15/2016, ve znění vnitřního předpisu č. 9/2018;  

v souladu s ustanovením § 31 zákona není veřejná zakázka 
zadávána v zadávacím řízení 

 
Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 
 

1. Seznam přijatých nabídek 

Pořadové 
číslo 
podání 

Identifikační údaje dodavatele1 Datum a čas 
přijetí 

1.  Baneer s.r.o., Vinohrádky 218/3, 751 24 Přerov – Čekyně, IČ : 
10995412 

 

22.12.2022 
v 9:13h 

2. 1711 group s.r.o., Tř. 17.listopadu 292/26,  750 02 Přerov,  IČ : 
03549674 

 

22.12.2022 ve 
14:25h 

 
Obálky s nabídkami byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a způsobem stanoveným ve 
Výzvě k podání nabídky.  

2. Hodnocení nabídek 

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena bez DPH za 1měsíc poskytování služby. Váha hodnotícího kritéria: 100% 
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové 
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou 
cenu. 
 

 

 

 

 

1 Obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu (§ 28 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“). 



  

Výsledek hodnocení nabídek: 

Nabídka p. č. Účastník (obchodní název), sídlo 

Nabídková 
cena za měsíc 
celkem v Kč 
bez DPH 
 

Výsledné 
pořadí  

1.  
Baneer s.r.o., Vinohrádky 218/3, 751 24 Přerov 
– Čekyně, IČ : 10995412 

23 160,-Kč 
1. 

2.  1711 group s.r.o., Tř. 17.listopadu 292/26,  750 
02 Přerov,  IČ : 03549674 

 

28 400,- Kč 

2. 

3. Posouzení nabídek 

Seznam posuzovaných nabídek 

č. nabídky účastník 

1. 
Baneer s.r.o., Vinohrádky 218/3, 751 24 Přerov – Čekyně, IČ : 10995412 

 

Výsledek posouzení 

č. nabídky účastník 
Splnil/nespl

nil 
podmínky 

1. 
Baneer s.r.o., Vinohrádky 218/3, 751 24 Přerov – Čekyně, IČ : 
10995412 

Splnil 

4. Závěr z posouzení a hodnocení nabídek 

Komise na základě provedeného hodnocení a posouzení nabídek konstatovala, že ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny bez 

DPH za 1měsíc poskytování služby a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací 

podmínky, je nabídka účastníka výběrového řízení č. 1. Baneer s.r.o., Vinohrádky 218/3, 751 24 

Přerov – Čekyně, IČ : 10995412. S tímto účastníkem č. 1. bude uzavřena smlouva na 

veřejnou zakázku. 

 

Veškerá dokumentace související s výběrovým řízením je řádně uložena na KISmPř. 

 

V Přerově dne 23.12.2022 

 

 

 
      --------------------------------------- 

                  Mgr. Jaroslav Macíček 
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