
ZÓklodní ško|o ČeskÝ Krum|ov, P|ešivec 249
Plešlvec 249,  38t  ot  česrr|  Ktumlov

!ll'.,..š"'.Y.l.9
Protoko| o zadávacím Ízeni pro VZMR ||. kategorie

(pňedpok|ádaná hodnota zakázky od í00 00í Kč do lo0 000 Kč bez DPH)
mimo rEzim ákona 137/2006 sb.' o veiejnÝch za**n 

"#i'",Ji;lojffČzadávánÍ 
vebjnÝch zakázek me|ého rozsah! piíspěvkovÝmi oíg8nizacgmi

í. Údaie o zadavat3||: základní ško|a Českf Krum|ov, P|ešivec 249
zastoupena: Mgr. Jarog|ava Neumannová Gedite|ka Ško|y)
|Čo: 00583740
KontaktnÍ osoba: Mgr' Lukáš Boháě (te|' 773 444 585)
e-mail: zspleaivec@zsplesivec.cz

í.í Názov akco: vyfuěení prcstoÍového osvěuení Y tě|ocvičně ZŠ českf Krum|ov, P|oě|voc 249 a osYědení pii|eh|é chodby
k tělocviěně.

í.2 Evldenční ěís|o zakázky: 0,|Eo1E

2' Pi3dmět vÍběiovÓho iizení:
Pigdmětem p|něnÍ vei,6jné zakázky ie:
í. vyi'ešenÍ prostorového o8vět|en| v tě|ocviěně ZŠ česk! Krum|ov, P|ešivec 249 d|e zpracované proiektové dokumentace (viz
pfi|oha í VÝzvy k podánÍ nabÍdM
2' vybšení proďorového osvět|enÍ pfileh|é chodby k tě|ocvičně d|e zpracované proieKové dokumentacs (viz p'l|oha 2 vífzvy
k podánl nabÍdM.
souěáďl osÉtlenl chodby buda idqlněn| LED žárovek do stávajlcÍď| svlful s pohybo|4m čidbm, k osvětlenÍ postor u zadntho
vchodu fu budo|^'/ šl@ly, v poětu 6 ks (nanÍ souěást prqiemové cbk]rÍBntace).

2.í Druh voňoJné z.|dzky:
Vei'ejná zakázka ma|ého rozsahu

tEL./fAX: SIO 726 252 . E-lt^ltrzrpt.srv.c(ezsptertv.c.ct
|éo:005tl7.o . D|Č: cz003l3' .0 .  lonlovn|.po|cní: čsoB éc. lÝ xtum|ov
čet č.2l20E29it!/os00



ZÓk|odní škoto ČeskÝ Krum|ov, Ptešivec 249
Pteš|vec  249,38t  o t  česr f  K lumtov

ll|'.-..š",J,lg
3. l|ísto p|nění veiojné za|dzky:
ZŠ Česk! Krum|ov, P|ešivec 249, 38í 0í čéskÝ Krum|ov

4. Doba p|něnl veŤéjné zaY.á*Y
Veškeré pÉce dané predmětem vei'ejné za?ázky 112016 budou provedeny nejdé|e do konce bbzna 20,|6.

5. valiantnÍ ňošonl
zadavate| nepiipoušt| vaÍiantní řešení nabídky.

6. Požadavky na zptbob zpracováni nabÍdky, včgtně nabidkovÓ ceny
Nab|dková cena bude uvedena v české měně v č|eněnÍ cena bez DPH, vÝŠo DPH a cena včetně DPH. uchazďem navržená cena
je cenou pevnou, neivÝŠe pnpustnou a zahmujlc| veškeré nák|ady nutté pÍo p|něni zakázky. Nabídkovou cenu nenÍ možné
pÍekrcčit nebo měnit a uchazeč ie váán nabÍdkovou cenou po celou dobu p|něnl velejné zakázky. NabÍdkovou cenu ie moŽno
pi'ekročit pouze z dúvodu změny ákona o DPH s dopadem na nabldkovou cenu.

7. Proh|Ídka míata p|nění
zadavate| doporuěuje os|o!,enÝm uchazečúm o8obní proh|Ídku mlsta p|něnÍ. Proh||dku mlsta p|něn| |ze dom|uvit na te|ďonu
773 444 581 (Mgr' Jaroslava Noumanová, i'edite|ka ško|y) nebo 773 4tl4 585 (Mgr. Lukáš Boháě, ástupce ředite|ky ško|y).

8. l|bto . teÍmín plo dorušonÍ nabídek
TeímÍn pro doručenÍ nabÍdek 27. í. 2016 do í0:00
e-mailem na adresu: zsp|egivec@zsp|esivec.cz nébo |ukas.boha@zsp|esivec.cz nebo osobně či poštou do kance|ái,e i'edite|ky
ěko|y do 27. í. 2016 do ío:00
(adresapro doruěenÍ: Zák|adn| ško|a ČeskÝ Krum|ov, Ptešivec 249,
38í 0í Českli Krum|ov)

9. Dokledy
Nab|dka uchazeče musÍ bÝt podána písemně (na vyĚe zm|něné e.mai|ové adresy nebo osobně do kance|ái'e redite|ky ško|y).

Í?L'lt.x| sEo 7zE 25?. E.I'A|LIz.p|..|voc@zrp|..|vcc.ct
|co:0058!74o . D|cI cz00!l37/to . lontovn|tpo|.n|| Čso! čc. lÝ |(|umtov
če| č.2l2062!.s/o9o0



ZÓktodní ško|o Česk'/ Krumlov, P|ešiv ec 249
P|ešivec 249,  38t  ot  Česrr/  Krum|ov

El|'.:.Š.],l.i9
í0. Hodnotící kÍitá.ia
HodnotÍcÍm kritériem je ce|ková nabÍdková cena bez DPH s váhou 100%.
Pi'ed|oŽené nabÍdky uchazeč budou hodnoceny 28. í. 2016 v í0:00
Jako neivhodnější bude vybÉna nabÍdka uchazeče s nejniŽši nabídkovou cenou po sp|něn| piíedmětu a speciÍikace veřeiné
zakázky.

íí. TeÍmín os|ovení uchaz3č :20' í.20.t6

Hodnoconí nabídek a infomace častnÍk vfběrového iízení: 28. í. 20í8

s|oženÍ Yybětové komise:

Mgr. Jaros|ava Neumannová, ředib|ka ško|y a p|,edsedkyně komise
Mgr' Lukáš Boháě' záďupce i'edite|ky ško|y
Ladis|av MeŠkán, spÉvcé ško|y

K pi'ed|oŽenÍ nabídek by|i vyzváni 3 uchazeči.
Ko dni ukoněenÍ vÝzvy veÍeiné zakázky 27. 1. 20í6 by|y zas|ány pro6t|,odnic.tvÍm e-mai|ovÓ adresy
jaros|ava.neumannova@zsp|esivec.cz a zsp|esivec@zgp|esivec'cz nebo osobně doneseny do kance|ái,e i,edite|ky ško|y Mo
nabídky:

TEL./FAX: 380 728 252 . E-MAIL:zsplesivec@zsptesivec.cz
tčo: oos83zao . otČ: czoosE3740 . Bonkovní spo|ení: Čsoo Česr1i Kíumlov
Účet  č '2 t  2082343/0300



zo(|odní školo
P l eš i v e c  2 49 '  3 8 l  0 l

Česk'/ KrumIov, PIešivec 249
ČeskÝ  K rumlov

zš p leštvec
Č r s r Ý  x l u l t . o v

PoÍadí
doručení

Nabídka Íirmy Vyhově|a-
nevyhověla (vč.

zdúvodnění

Cena celkem
v Kč bez

DPH

Da|šíkritéria Termin p|nění PoŤadí
vyhodnocení

1
21.  1.  2016

OSAMTRADE s.r.o.
U Jes|í 619
37001 České Buděiovice
|Č28,|,|6291

vyhově|a 174120 Kč) osobní proh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

2.

2
22. L 2016

E. ON Energie a.s.
F. A. Gerstnera215116
370 49 České
Budějovice
|Č26078201

vyhově|a 168 360 Kč osobníprohlídka
místa plnění
Nabídka sp|átkového
iešení platby.

Dle
podmínek VŘ

1 .

Nab|dku nop.gd|oži|a ÍiÍma: K L|GHT|NG, Husovo náměstí 22, 588 13 Po|ná

H|avnÍm kritÓr|om pfi YÝběru by|a nabízená cena pi| dodÉgní ák|adní požadavk .

Jako nejvÝhodnělěí by|a Yyb]ána nabídka: E. oN Energie a.s., F. A. Gerstnera 2í5í16,370 49 České Budějovice, |Č 2607820,|

Zdtivodnění: Firma sp|ni|a podmínky v1iběrového Ťízeni.

V Českém Krumlově 28, 12016 Mgr. Jaroslav Neu

Mgr. Lukáš Boháč..

Ladis|av Meškán ..

TEL. /FAX:  380 728 252 .  E -MAIL:zsp les ivec@zsptes ivec .cz
tČo:  oo583z40 .  D|Č: czoo583740 .  Bonkovní spo|ení:  Čsos  ČesrÝ KÍum|ov
čet  ě .2 l  2082343/0300


