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ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: 
„VÝBĚR DODAVATELE NA VÝMĚNU OKEN NA BUDOVĚ MĚÚ VELTRUSY“ 

 

Celkem poptáno: 5 možných dodavatelů. 

Místo a doba plnění: Městský úřad Veltrusy, období červenec – srpen 2020 

 

Obdržené nabídky viz tabulka níže: 

dodavatel celková cena s DPH Pořadí od nejlevnější CN 

 394.745 Kč 2. 

 425.415 Kč 4. 

 415.290 Kč 3. 

Okna Creative 461.352 Kč 5. 

Preos West 387.990 Kč 1. 

 

Všichni oslovení akceptovali záruční dobu 60 měs. na okna a 24 měs. na doplňky (parapety aj.) 

 

Na základě předložených referencí byla vybrána firma , 
IČO: , která má též kapacitu realizovat zakázku v letním období letošního roku (srpen, 
r. 2020). Rozdíl mezi dvěma nejlevnějšími nabídkami činí pouze 6.755 Kč, na základě dosavadní velmi 
dobré spolupráce mezi oslovenou místní firmou a městem Veltrusy, velkého počtu referenčních 
zakázek a doporučení architekta, se kterým město dlouhodobě spolupracuje, doporučuje vedení 
města akceptovat nabídku firmy  (IČO:  v celkové částce 394.745 Kč (vč. 
DPH). 

Pozn.  

V rámci posuzování obdržené výše uvedené nabídky proběhlo též ověření referencí a zkušeností (mj. 
též s dodávkou špaletových oken do památkově významných objektů apod.) tohoto dodavatele, 
včetně vysvětlení technických detailů ohledně oken (kličky, otvírání apod.). 

Vzhledem k výše uvedenému (kladná zkušenost s místním dodavatelem, ověření cenové nabídky 
uskutečněným průzkumem trhu), tak i vzhledem nižší ceně této VZMR (v rámci rozmezí 150.001 – 

1.000.000 Kč bez DPH) proběhlo zadání zjednodušeným způsobem – oslovením/výzvou k podání 
nabídek e-mailem starostou města. Zadáním přípravy a administrace této veřejné zakázky 
expertnímu administrátorovi by se navýšily celkové náklady na realizaci této VZMR, což lze také 
považovat za důvod volby tohoto způsobu realizace VZMR dle Směrnice města Veltrusy č.2/2016 (čl. 
VII, bod 2). 

 

Zapsal: Filip Volák, starosta 
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