
Informace poskytnuté na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 10.3.2021 k veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem "Orientačně-informační systémy" IDVZ0110535, int. č. 159/2020/ZMR:  
 
Informace o účastnících uzavřené výzvy a nabídkových cen jednotlivých nabídek 
Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek přijal 3 nabídky v listinné podobě. 

 Nabídka č. 1 
Obchodní firma: PROST – orientační systémy s.r.o. 
Sídlo:                           Dlážděná 7, 552 11 Velichovky 
IČO:                                 25959107 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 1 928 090,00 
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě        
Nabídka splňuje požadavky dle § 107 odst. 2 zákona     
Důvod vyřazení nabídky: Nabídka nebyla vyřazena 

 Nabídka č. 2 
Obchodní firma:  Lsk – orientační systémy s. r.o. 
Sídlo:                            Kpt. Kroužela 174, Josefov, 551 02 Jaroměř 
IČO:                                 28806336 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 1 793 550,00 
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě        
Nabídka splňuje požadavky dle § 107 odst. 2 zákona     
Důvod vyřazení nabídky:      Nabídka nebyla vyřazena 

 Nabídka č. 3 
Obchodní firma:            MOK Sign, s.r.o. 
Sídlo:                            Riegrova 763/38, 664 51 Šlapanice 
Právní forma                 Společnost s ručením omezeným 
IČO:                                 25582542 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 1 987 500,00 
Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě        
Nabídka splňuje požadavky dle § 107 odst. 2 zákona     
Důvod vyřazení nabídky:     Nabídka nebyla vyřazena 
 
Odůvodnění volby zadání zakázky malého rozsahu uzavřenou výzvou s rozsahem přesahující 1mil. 
Kč (viz. metodika Ministerstva pro místní rozvoj) 
Práce a činnosti poskytované v rámci předmětu plnění veřejné zakázky nespadají pod žádnou 
specifickou živnost, tudíž pro zajištění kvalitního poskytování služeb zadavatel oslovuje konkrétní 
firmy, o nichž ví, že všechny takové zkušenosti mají a případně na ně má kladné reference. 
Metodika MMR není právně závazná, jedná se pouze o doporučení, zadavatel nemá povinnost 
odůvodňovat dle Metodiky svůj postup a volbu typu řízení. Zadavatel se řídí interními předpisy pro 
zadávání VZMR v podniku.  
 
Jaká byla předpokládaná hodnota zakázky a jak byla tato hodnota stanovena  
Předpokládaná hodnota této VZ byla stanovena v souladu s pravidly stanovenými v §§ 16 – 23 
zákona, na základě informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění v minulosti 
u zadavatele. PH nebyla v Zadávací dokumentaci uvedena.  
 
Jak byl stanoven seznam oslovených firem v uzavřené výzvě 
Osloveni byly potenciální dodavatelé, o kterých má zadavatel znalost o zkušenostech při plnění 
zakázek stejného či obdobného charakteru a informace získává prostřednictvím veřejně dostupných 
informací či doporučení jiných zadavatelů a kladných referencí.  
 


