
ZÓk|odní školo česk'Í Krum|ov, P|ešivec 24g
Plešlvec 249, 38t ot Česrf Klum|ov

ti,|'.!.Š.,.J59
Protoko| o zadávac|m iÍzání pro vzl'R ||. kabgorie

(pÍ.dpok|ádaná hodnota zakázky od í00 00í Kč do 'l00 000 Kč bez DPH)
m|mo rgžim ákona 1372006 sb.' o veilejnych za** 

"#5mllffic11$ŤlllfH"rn "kázek 
ma|ého tozsahu piÍspěvkovÝmi orlanizacom|

í. ÚdeF o zadavab|i: zák|adnÍ ško|a česk! Krum|ov, P|ešit/ec 249
zastoupena: Mgr. Jaroé|ava Neumannová (bdib|ka ško|y)
|Čo: 00583740
Kontaktní ogoba: Mgr. Lukáš Boháě (te|.773 444 585)
R.mail: zsplesivec@zsplesivec.cz

í.í Názov akco: opEva stávaJ|ctho op|oe'enÍ . montáž bÉny k zabezpečení prcti wtJpu do zadnÍch prcctor ZŠ četkf
Krum|ov' P|ešivec 249.

í'2 Evidénění ěís|o zekÉzky: o8mí5

2. Pň.dmět YÝbě]ovÓho iÍzonÍ:
Piedrnětem p|něn| veřeiné zakázky je:
í. opravu stávaiícÍho op|ocenÍ a montáŽ bÉny k zabezpeč8nÍ proti vstupu do zadních prostor
2. slavební práce s t|m 8ouviseiící (pro bezpeěnÝ pohyb žákú a návštěvníkú ško|y)

2.í Druh veŤejnÓ zakázky:
Veřejná zakázka ma|ého rozgahu

3. Mbto plněnÍ vei.jn. za|lézky':
ZŠ českf l(rum|ov, P|éěivec 249, 381 01 Če8kÝ Krum|ov

laL.ls.xt sao 72c 252 . E-MAllrz.plellvec@r.plerlv.c.ct
|éo| 005ts'40 . D|č: cz005l3740 . lontovn| .Do|ení: čso! Č.3rÝ xíum|ov
č.| ě.2l2082343/0too



ZÓk|odní školo ČeskÝ Krum|ov, Ptešivec 249
P|ešivec 249,38t ot Česrr/ Ktumtov

4. Doba p|nění YéŤojné zakázky
Veškeré pÉce dané pEdmětem veŤe|né zakázky 8P015 budou provedeny nejdé|e do konce nora 20í6.

5. Ploh|Ídka mílta p|nění
zadavatel doporuču|e os|ovenÝm uchazeč m osobnÍ proh|ídku m|sta p|nění. Proh|Ídku m|sta p|něnÍ |ze domluvit na te|efonu
773 444 581 (Mgr' Jaros|ava Neumanová, redite|ka šua|y) nebo 773 44 585 (Mgr. Lukáš Boháě, ástupce i'edib|ky ško|y).

6. Požádavky na zpÚsob zpracovánÍ nabÍdky' vě3tně nabídkové Gony
NabÍdková cena bude uvedena v ěeské měně V č|eněnÍ cena bgz DPH' t/ÝĚe DPH a cena věetně DPH. Uchazeěem navŤžená cena
je cenou pevnou, nejvÝŠe pnpustnou a zahrnujicí veškeÍé nák|ady nutné pro p|nění zakázky. NabÍdkovou cenu nenÍ moŽné
plokrcčit nebo měnit a uchazeě je Váán nabÍdkovou cenou po ce|ou dobu p|něn| vebjné zakázky. NabÍdkovou cenu je možno
pi'ekročit pouze z d vodu změny zákona o DPH g dopadem na nabÍdkovou cenu.

8. Místo a blmín pro doručonÍ nabídek
TeÍmÍn pro doručenl nabídek: 4. ,|2.2015 do 10:00
e-mai|em na adresu: zsp|esivec@zsp|esivec.cz nebo |ukas.boha@zsp|esivec.cz nebo osobně do kance|áňe ŤediE|ky školy do 4.
12' 2o15 do í0:00

6. Doklady
NabÍdka uchazeč,e musí bÝt podána pígemně (na vÝše zmíněné e-mai|ové adresy nebo osobně do kance|áÍe ředite|ky ško|y).

9. Hodnoticí kÍitéÍia
Hodnotíc|m krité]iem je ce|ková nabldková cena bez DPH s váhou 10o%.
Pied|oŽené nabÍdky uchazeě|] budou hodnoceny 4. 12' 2015 ue .|4:00
Jako nejvhodnější bude vybÉna nabídka uchazečé s nejniŽšÍ nabÍdkovou cenou po sp|něn| pi|edmětu a specifikace veřejné
zakázky.

IEL./FAX: 380 728 252 . E-MAIL:zsplesivec@zspleslvec.cz
tčo: oosggz40 . D|Č: czoo58374o . Bonkovní spo|ení: čsoa česrÝ KÍum|ov
Účet  č '2 l  2082343/0300

zŠ p leš lvec
Čts rÝ  x l u r r t ov



zak|odní škoIo českrf KrumIov, P!ešivec 249
Plešivec 249,  38t  ot  Česrr|  Krum|ov

í0. Termín oslovení uchazeě :.24' 11.2015

Hodnocení nabídek a informace ričastník vfběrového ÍÍzeni: 4.12.2015

zš r leštvec
Č e s r Ý  x l u u l o v

s|ožení vÝběrové komiso:

MgÍ. Jaros|ava Neumannová, redite|ka ško|y a pňedsedkyně komise
Mgr. Lukáš Boháě' ástupce ředite|ky ško|y
Ladis|av Meškán, spráVce ško|y

K před|oženÍ nabÍdek by|i Vyzváni 3 uchazeěi.
Ke dni ukončení v''zvy veÍejné zakázky 4' ,|2'' 2015 by|y zas|ány prostiednictvím a'mai|ové adresy
iaros|ava.neumannova@zsp|esivec.cz a zsp|esivec@zsp|esivec.cz nebo osobně doneseny do kance|áře Ťedib|ky ško|y Mo
nabídky:

PoŤadí
doručení

Nabídka firmy Vyhově|a-
nevyhově|a (vč.

zdrjvodnění

Cena celkem
v Kč bez

DPH

Da|šíkritéria Termín p|nění PoŤadí
vyhodnocení

1
1.  12.2015

Kohout company s.r.o.
Horní P|aná 16
383 26
lČo: ooo+ogzo

vyhově|a 307 017 Kč osobníproh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

2.

2
3. 12.2015

Pov|tavská stavební
spol. s.r.o.
NádraŽní 265
381 01 Česk! Krum|ov
lC: 60850213

vyhově|a 299 590 Kč osobníproh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

1 .

TEL. /FAX:  38O 728 252 .  E -MAIL:zsp les ivec@zsp les ivec .cz
tČo:  oosssz40 .  D|č:  czoos83740 .  Bonkovní spo|ení:  Čsoa ČesrÝ Krum|ov
če|  č.2 l  2082343/0300



českÝ Krum|ov, Plešivec 249
ČeskÝ  K rum|ov

zš r leŠtvec
3.

4. 12.2015
SIXL spol. s.r.o. -
stavebnífirma
Vyšnf 8-
381 01 Ceskf Krumlov
D|Č: CZ 48204099

vyhově|a 308 699 Kč osobní proh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

3.

H|avnim kÍitéÍ|om pfi vÝbě]u by|a nabízgná cana PŤi dodrženl základní požedavk .

Jako nejvÝhodně|ší by|a Yyblána nabÍdka: Povltavská gtavebnÍ spo|. s.r.o., Nádražní 2o5, 38í oí ČeskÝ Krum|ov, |Č: 60850213

Zdrivodnění: Firma splni|a podmínky vfběrového Íízení.

V Českém Krum|ově 4.122015 Mgr. Jaroslav Neuman

Mgr. Lukáš Boháč.

Ladis|av Meškán

zak|odní ško|o
P|eš|vec  249 '  38 l  0 l

Základ,ní škoÍa
P|ešivec 249

38l 0l ČeskÝ Krumlov
IČo;00s-g3 ?4a

TEL./FAX: 380 728 252 . E-MAl l:zsplesivec@zsplesivec.cz
tČo: oosegz40 . D|Č: czoo58374o . Bonkovni spo|ení: Čsos ČesrÝ KÍumlov
čet  ě .2 l  2082343/o300


