
ZÓk|odní školo ČeskÝ Krumtov, P|ešivec 249
Plešivec 249, 38t ot Česrr| Klumtov

Íi.,l'.!.š"Yg9
Protoko| o zadávacím Ťízéní pro \zi|R |l. kategoÍie

(předpok|ádaná hodnota zakázky od í00 o0í Kč do 'l00 000 Kč boz DPH)
m|mo rgžim ákona í372006 sb., o vElbinÝď za n.Ect'a,codb,fude|pÍo zadáÉjí vel jnÍch zakázek ma|ého mzsahu plí3pévkovÍÍni orlanizacami

í. Úda|o o zadavatoli: zák|adn| ško|a česky Krum|ov, P|eěivéc 249
zastoup na: Mgr' Jaroslava Neumannová (ňedite|ka ško|y)
|Čo: 00583740
Kontaktn| osoba: Mgr. Lukáš Boháč (te|- 773 144 585)
e-mail: zsplesivec@zspleaivec.cz

.t.í Názov akco: vyňgšonÍ Plostorcvé akustiky ve vyb]anÝch mistnolbch ZŠ čoÚkÍ KÍum|oY, P|gš|voc 249, pod|o p|etné a
prc ško|y áYazné noÍmy csN 73 0527

1 .2 Ev|donční čÍ3|o za|dzky: 09,20í 5

2' Pňrdmět vÝbáového ílzení:
P|'odmětem p|nění veiejné zakázky ie:
1. vybšenÍ progtoÍové aku8tiky v učebně pÍlrodopigu (míďnoď č. 23)
2. vybšenÍ prostoÍové akustiky ve ško|nÍch druŽinách (m|stnosti č. o4 a ě. 65)

2.í Druh vgllolné za|dzky:
Vérejná zakázka ma|ého rozsahu

3.- |3b p|něnl veň.jné ze|dzky:
ZŠ Českf Krum|ov, P|ešivec 249, 38í 01 českÝ Krum|ov

lEl./FAX: lto 726 262 . E-MAIl:r5plellv.c@r.pl..lvcc.cz
|ěo: oo5!!74o . Dlč| czoo5!!7ilo . lontovní .po|.ní: čso! čettÝ KÍum|ov
éet č.2 l20E294!/os00



ZÓk|odní ško|o ČeskÝ Krum|ov, Ptešivec 249
P|eš|vec 249, 38t ot Čest 'Í Krumtov

!!.|,....š.,.Y.:.9
4. Doba plněnt veÍejnÓ zakázky
VeškéÉ prácé dané piedÍnáem veieiné zakázky 920.15 budou provedeny nejdé|e do konce |Ínora 20í6.

5. P]oh|Ídka mbta p|nění
zadavate| doporuču|e oslovenÝm uchazgč m o6obnÍ pÍoh|Ídku mÍsta p|něnÍ. Proh|Ídku mÍ8ta p|něni lze dom|uvit na lB|ďonu
773 444 581 (Mgr. Jaros|ava Neumanová, ředite|ka ško|y) nebo 773 444 585 (Mgr' Lukáš Boháě' zástupce ňedite|ky ško|y).

6. Požadavky na způsob zpracoYání nabídky' věétně nabídkové cony
NabÍdková cena bude uvedena v ěeské měně V č|eněnÍ cena bez DPH, vÝše DPH a céna včétně DPH' Uchazečem navÍžená cena
jB c6nou pevnou, nejvÝŠe prÍpustnou a zahrnujlcÍ veěkéré nák|ady nutné pro p|něnÍ zakázky. Nabídkovou cenu není moŽné
překoěit nebo měnit a uchazeč je vázán nabÍdkovou (Enou po ce|ou dobu p|něnl veřeiné za|ézky' Nabídkovou cenu ie mďno
pbkÍočit pouze z d vodu změny zákona o DPH 8 dopadem na nabldkovou cenu.

8. flÍ3to a tgmÍn Prc doručení nabídek
TeÍmln oro doručení nabÍdek 17. .|2. 2015 do 10:00
e-mai|em na ad'esu: zsp|esivec@z8p|egivec'cz nebo |ukas.bohac@zsp|esivec.cz nebo osobně do kance|áÍg ňedite|ky ško|y do .17.
.l2. 2015 do í0:00

8. Doklady
Nabídka uchazeče musÍ bÝt podána pÍsemně (na vÍĚo zm|něné e{ai|ové adresy nebo o6obně do kance|áÍo ibdite|ky školy).

9. Hodnotlc| kdtár|a
HodnďÍcÍm kritériem ie cé|ková nabÍdková cena bez DPH s váhou í00%.
Přéd|ďéné nabldky uchazeě budou hodnoceny 18. .l2. 20í5 v í0:0o
Jako neivhodněišÍ bude vybrána nabídka uchazeče s neiniŽšÍ nabldkovou cenou po sp|něn| pbdměfu a speciÍikace vebiné
z3'káA('!-

TEL./FAX: 3E0 728 252 . E-MAIL:zsplesivec@zsplesivec.cz
tčo: oososz4o . D|č: czoosE374o . Bonkovní spo|ení: Čsos ČesrÝ KÍum|ov
če|  č.2 l20823 ' '3 /0300



zak|odní ško|o Česk'Í Krum|ov, Ptešivec 249
Ptešivec 249,  38t  ot  Čest 'Í K lum|ov

í0. Termín oslovení uchazeěri: í0. 12.2015
zš p leš lvec
č t s r Ý  x l u u t . o v

Hodnocaní nabídgk a iníormace riěastník|i vÝběrcvého Ťízéní: 18. í2. 2o.|5

s|ožonÍ vÝběrová kombe:

Mgr. Jaroo|ava Neumannová, ťedite|ka ško|y a pi'edsedkyně komise
Mgr. Lukáš Boháč' ástupce Íedib|ky školy
Hana Nográdyová, ekonomka ško|y

K p|ed|oženl nabÍdek by|i vyzváni 3 uchazeěi.
Ke dni ukončení v'Ýzvy veíqné zakázky ,|7. 12' 2015 by|y zas|ány prostňednic]tvím e-mai|ové adresy
iaros|ava.neumannova@zsp|esivec.cz a zsp|esivec@zsp|esivec.cz nebo osobně donesény do kancé|áře ředib|ky Ško|y Mo
nabídky:

PoŤadí
doručení

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

zdrjvodněni

Cena celkem
v Kč bez

DPH

Da|ší kritéria Termín p|nění PoŤadí
vyhodnocení

1
14. 12.2015

B.M.N. spol s.r .o.
Travná 1286
198 00 Praha 9
!Č 148 93 690

vyhově|a 246145,70
Kě

osobníproh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

2.

2
14. 12.2015

ESPRIT s. r. o.
LitoŽnická 400
190 11 Praha 9
|Č 65279042

vyhově|a 230 085 Kč osobní proh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

1 .

TEt . /FAX:  380 728 252 .  E -MAl [ :zsp les ivec@zsp les ivec .cz
tČo:  oos8sz40 .  D|č:  czoo58374o .  Bonkovní spo|enÍ:  Čsoo Česr f  KÍum|oV
če|  č.2 l  2082343/0300



ZÓk|odní školo
P|eš|vec  249 '  38 l  0 l

Česk'Í Krum|ov, Plešivec 249
ČeskÝ K lum]ov

?L E SIVE C

3.
17. 12.2015

VIadimír Samberger.
Solutions
Tichá 703115
318 00 P|zeĎ -
SkvrĎany

vyhově|a 26í 000 Kč osobní proh|ídka
místa plnění

Dle
podmínek VŘ

3.

Hlavním kritériem pŤivfběru byla nabÍzená cena pŤi dodržení zák|adní požadavk .

Jako nejvfhodnější byla vybrána nabídka: ESPRIT s' r. o., LitoŽnická 4oo, 190 11 Praha 9, tČ 65279042

Zdtivodnění: Firma splnila podmínky u./běrového íízení.

V Českém Krumlově 18. 122015 Mgr. Jaroslav

zá| Vr
p st<ola

s9r 0i z4e
IČo 5rurnlou| 740

TEL./FAX: 380 728 252 . E-MAIL:zsplesivec@zspleslvec.cz
tčo: oosesz40 . Dlč: czoos8374o . Bonkovní spo|ení: Čsoa ČesrÝ KÍum|ov
čet  č '2 l  2082343/0300


