
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Dodávka a montáž zpětných klapek do potrubí SV a TUV 
Společenství pro dům Františkova č.p. 903–911, Praha 9 

 

ZADÁNÍ: 
 

    Položka: montáž – materiál                                                                                                          MJ Množství 

1. zpětná klapka 1/2" celo-mosazná ks 288 

2. šroubení k vodoměru 1/2"  ks 288 

3. vsuvka mosazná 1/2"  ks 576 

4. PPR DG přechod 1/2"/20 vně  ks 288 

5. mosaz. Koleno 1/2"/90 vnější MZ ks 288 

6. drobný těsnící materiál  kpl 288 

7. vodárenská plomba  ks 288 

8. montáž včetně režie  kpl 288 

Ostatní instalační materiál, bude účtováno dle skutečnosti  

1. PPR trubka R20 (cena za 1m) ks 0 

2. PPR kolínko R20/90 (cena za 1ks) ks 0 

3. PPR spojka R20 (cena za 1ks) ks 0 

4. kulový kohout (páka) 1/2" (cena za 1ks) ks 0 

5. popřípadě doplňte chybějící …...... pro úspěšnou realizaci      

6. uvedené práce budou účtovány dle skutečnosti v hodinové sazbě  hod 0 

Cena za náhradní termín v případě nezpřístupnění bytové jednotky anebo v případě nedostatečného 

revizního otvoru 

1. montáž včetně režie (uvedená cena za výměnu v jednom bytě)  ks 0 

2. doprava (uvedená cena za výměnu v jednom bytě)  ks 0 

 
Termín dodání  
Platební podmínky  
 
Dodávku požadujeme na vč. kompletní montáže. 
 
Nabídku prosím zašlete na mail frantiskova.625@seznam.cz 
 
 
  

A. 
Složení výběrové komise: 
 
Josef Tuhý – předseda výboru  
Jan Svoboda – místo – předseda výboru 
Petra Skůpová – členka výboru  
Ludvík Majer – člen kontrolní komise 
Petr Gavlas – zástupce vlastníků jednotek 
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B. 
Oslovené firmy  
Firmy byly oslovené mailem (frantiskova.625@seznam.cz) dne 17. 1. 2022, v 8:12 h. 

S výzvou k podání nabídky – dodávka a montáž zpětných klapek do potrubí SV a TUV pro 
bytový dům, Františkova č.p. 903-911, Praha 9 – Černý Most (viz. mail vč. zadání) 

 

VOLUMA spol. s.r.o. Střelničná 1861/8a, 180 00 Praha 8 - Střížkov 

IČ: 45270287   

    

Václav Prel  Bellova190/14, 109 00 Praha 10 – Petrovice  

IČ: 63639793   

    

U THERMO Dýšinská 239, 109 00 Praha – Horní Měcholupy 

IČ: 16088573   

    

 
 

C.  
Předložené nabídky do 31. ledna 2022 
 

Firma Nabídková cena (s DPH) 
Pořadí dle 

ceny 

VOLUMA spol. s.r.o. 

0,- Kč  3 IČ: 45270287 

  

Poznámka: Viz mail (31. 1. 2022, 22:21h) od p. Aleše Macha, jednatele spol. VOLUMA spol. s r.o.                                                                                                                           
Děkuji Vám, že jste oslovil naši firmu za účelem podání nabídky na dodávku a montáž zpětných klapek do bytů ve 
Vašem objektu Františkova 903-911, Praha 9. 
Bohužel Vám musím oznámit, že z kapacitních důvodů nejsme schopni splnit Vaše požadavky a nabídku na 
poptávané práce nebudeme předkládat. 
Děkuji za pochopení. 
Věřím, že pokud budete v budoucnu poptávat jiné práce, nabídku Vám rád vypracuji.                                                                                                                                                                                                                                        

Václav Prel  

                                          197 395,20 Kč  1 IČ: 63639793 

  

U THERMO 

                                          290 131,20 Kč  2 IČ: 16088573 
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D.  
Platební podmínky a dodání  
 

Firma Platební podmínky  

VOLUMA spol. s.r.o. Nepředložili nabídku, tudíž není co hodnotit   

Václav Prel 

Zálohová platba 0 % předem  
Úhrada celé částky po dokončení a předání díla se 

splatností 14dní  

U THERMO 

Záloha 50 % z ceny díla vč. DPH před započetím prací. 
Konečná faktura ve výši 50 % z ceny díla vč. DPH se 
splatností 14 dnů po dokončení a předání díla. 

   

 

Firma hodnoceno pořadí  

VOLUMA spol. s.r.o. platební podmínky  3 

Václav Prel platební podmínky  1 

U THERMO platební podmínky  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E. 
Doplňující informace VŘ  
 
Firma Doplňující dotazy nabídky  Odpověď 

VOLUMA spol. s.r.o. Nepředložili nabídku, tudíž není co hodnotit   
 
 

Václav Prel 

Termín realizace  druhá polovina měsíce února  

Časová náročnost na vchod  1 pracovní den od 7,30 - 16,30hod.  

Poznámka: Objednatel zajistí informovanost všech obyvatel v daném vchodě.  

Časová náročnost na jednu bytovou 
jednotku 

45–60 minut.  

Časová náročnost na celou realizaci 
9 pracovních dní, bez náhradních 
termínů 

 

Cenu bez DPH v případě náhradního 
termínu instalace  

351,00 Kč  
pouze práce 

 

Poznámka: V případě neprovedení montáže v bytové jednotce, bude cena 
materiálu odečtena, cena práce bude účtována (i když nebyla práce 
provedena, čas (prostoj)) a až bude práce provedena v náhradním termínu 
bude účtováno – materiál + práce (dle cen náhradní termín) 

 

Záruka  24 měsíců  

Pojištění  20 000 000,--Kč  

U THERMO 

Termín realizace  v průběhu měsíce března  

Časová náročnost na vchod  1 pracovní den = od 8:00 až 17:00h.  

Časová náročnost na jednu bytovou 
jednotku 

cca 60minut dle velikosti revizních 
otvorů 

 

Časová náročnost na celou realizaci 9–10 pracovních dní.  

Cenu bez DPH v případě náhradního 
termínu instalace  

                                         1 200,00 Kč   

za jednu klapku (materiál + práce + 
doprava) 

 

Záruka  12 měsíců.  

Pojištění  
Neuvedeno (pouze, že je pojištěn u 
ČP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Firma hodnoceno pořadí  

VOLUMA spol. s.r.o. Nepředložili nabídku, tudíž není co hodnotit   3 

  

Václav Prel 

Termín realizace  1 

Časová náročnost na vchod  1 

Časová náročnost na jednu bytovou jednotku 1 

Časová náročnost na celou realizaci 1 

Cenu bez DPH v případě náhradního termínu instalace  1 

Záruka  1 

Pojištění  1 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  1 

  

U THERMO 

Termín realizace  2 

Časová náročnost na vchod  1 

Časová náročnost na jednu bytovou jednotku 1 

Časová náročnost na celou realizaci 1 

Cenu bez DPH v případě náhradního termínu instalace  2 

Záruka  2 

Pojištění  1 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  2 

 

 

F. 

Výsledek konečného vyhodnocení 

Firma 
Doporučené pořadí dle výše 

uvedených kritérií  

VOLUMA spol. s.r.o. 3  

Václav Prel 1 

U THERMO 2 

 
 
 
 
 
 



 

 

Závěrečné doporučení výběrové komise: 
Na základě posouzení výše uvedených nabídek doporučujeme k realizaci společnost  
Václav Prel a to z následujících důvodů: 

1. Nejlepší platební podmínky  
2. Termín realizace 
3. Záruka 
4. Použitý materiál  
5. Rychlost dodání  
6. Nejlepší poměr VÝKON / CENA ze všech nabízených řešení a předložených nabídek 
7. Komplexnost nabídky  

 

 

Výběr byl ukončen s doporučením pro realizaci zvolit společnost  

Václav Prel, Bellova190/14, 109 00 Praha 10 – Petrovice 

IČ: 63639793 

 

Na základě rozhodnutí výběrové komise, komise pověřuje výbor Společenství pro dům 

Františkova č.p. 903-911 k uzavření smlouvy s výtěžnou firmou a domluvit postup celé 

realizace.    

 

 

V Praze dne 02. února 2022 

Za výběrovou komisi 

 

Josef Tuhý   ……………………………………………. 

 

Jan Svoboda   ……………………………………………. 

 

Petra Skůpová  ……………………………………………. 

 

Ludvík Majer   ……………………………………………. 

 

Petr Gavlas   ……………………………………………. 


