
zÓk|odní školo Česk'/ Krum|ov, P|ešivec 249
P|ešivec 249,  38t  ot  Česrr|  Krum|ov

!š | tEš|vCc
Protoko| o zadávacím ňízeni pro VZilďiijláť^ii1,i"

.. -.-_.(P.ry'dpok|ádaná hodnota za|ázky od too oot xc ao 4oo ood xc bez DPH)mimo rcŽim ákona í 372006 sb'' o vogjnÝch zakázkáclr a noďePrar.ide##sff.'{lf#"Í" ."u."l-'"jJt" á*!iu iítspevtovymi organizacemi

í. Údaje o zadavato|i: základnÍ ško|a Českf Krum|ov, Ptešivec 249
?stoupena: Mgr. Jaros|ava Neumannová (Íedite|ka ško|y)lČo: oosaazlď
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Boháč (te|.773 444 585\
e-mail: zsplesivec@zsplesivec.cz

í.í Název akco: Nákup konvektomatu do ško|ní jído|nyZŠ čest<f Krum|ov, P|ošivoc 24g'
1.2 Evidenění čÍ3|o zakázky': o2no16

2. Piedmět vÍběrového ŤÍzoní:
Predmětem p|nění veiejné zakázky je:
Nákup konvektomafu do ško|níjíde|ny zŠ česh! Krum|ov, P|ešivec 249 d|e b|ižŠÍ specifikace (viz Pií|oha vÍzvy k podání nabÍdky)

2'í Druh veiejnÓ zekázky:
Veieiná zákázka ma|ého rozgahu

3'-M.bto p|něni voioj né za}<ázky :
ZS Cesk| Krum|ov' P|ešivec 249, 38í 01 ČeskÝ Krum|ov

4. Doba p|něni veřejnÓ zákázky
Veškeré p|něnÍ dané předmětem vebiné za|ézky 2!2016 budou provedeny d|e dohody s vítěznou firmou a konKďizoványzáVaznou kupnÍ sm|ouvou.

tlL/IAX: 360 728 2S"2 . E-M^Il:r.pto.tv.c@ztpt6.lvec.cr

!::i 3:.'i..J...".;'?$L;zoos!!7/to 
. ronrovrit rpoleni: ésor četlÝ xtum|ov



zÓk|odní škoto česk'Í Krumtov, Ptešivec 249
P|eš lvec  249 .  38 t  o t  Čes r r /  K lumIov

!!.|'.Í.š".J.i.9
5. Var|antní iéšení
zadavate| nepiipouštl variantnÍ bšení nabldky.

0. Požadavky na zpúsob zpracování nabídky, věotně nabídkové ceny
Nabldková cena bude uvodena v ěeské měně v č|eněnÍ cena bez DPH, vÝše DPH a cona Věetně DPH. Uchazečém navrŽoná cena
ie cenou pevnou, neivÝše piÍpustnou a zahmuiícÍ veškeÉ nák|ady nutné pro p|něnÍ zaká'q. NabÍdkovou cenu nenÍ možné
plekročit nebo měnit a uchazeě je vázán nabídkovou cenou po ce|ou dobu p|nění veiejné zakázky' Nabídkovou cenu ie moŽno
překroěit pouze z dÚvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabldkovou cenu.

7. Proh|ídka mbta p|nění
zadavate| doporuěuje os|ovenÝm uchazeě m osobní proh|Ídku mÍsta p|nění. Proh|Ídku místa p|nění |ze dom|uvit na te|efonu
773444581(Mgr. Jaros|ava Neumanová, Íedite|ka ško|y) nebo773 444 585 (Mgr. Lukáš Boháč, zástupce ředib|ky ško|y).

8. l'Ísto a ÚeÍmín pro doruě3ní nabÍdok
Termín pro doručení nabÍdek í2. 2. 2016 do 10:00
e.mai|em na adÍesu: zsp|esivec@zsp|esivec.cz nebo |ukas.bohac@zsp|esivec.cz nebo osobně či poštou do kance|ái'e ibdib|ky
ško|y do 12. 2. 20í0 do 10:00
(adresa pro doručenÍ: Zák|adní ško|a česh' Krumlov, P|ešivec 249, 381 oí ČeskÝ Krum|ov)

9. Doklady
NabÍdka uďaz6če musl bÝt podána písemně (na vÍše zm|něné efiailové adresy nebo osobně do kance|ái'e bdite|ky ško|y).

í0. HodnotÍcÍ kr|téria
Hodnoticím kritériem ie cé|ková nabldková cena bez DPH s váhou í0o%.
Pi'ed|oŽené nabídky uchazeču budou hodnocény í5. 2. 2016 v 10:00
Jako nejvhodnějšÍ bude vybrána nabÍdka uchazeče s nejniŽšÍ nabídkovou cenou po sp|něnÍ pťedmětu a specmkace velbjné
zakázky'

IEl./FAXr llo 72! 25-2 . E-MAtl.rtpt..tv.c@ztpt.rtvoc.c2
|co: 005!37/to . D|c: czoo5l!740 . lonlovní tpolení: čsoB ěerlÝ KÍum|ov
č.t  ě.2r2ol2!43/0300



zÓk|odní ško|o ČeskÝ Krumtov, P|ešivec 249
Plešivec 249,  38t  ot  česrr/  K lum|ov

íl|'.f.š",Já9
íí. Temín o3|ov6ní uchaz.ětl:5' 2. 20í6

HodnocenÍ nabídek a |nfomaco častnÍk vÝbě]ovÓho ŤízenÍ: í5' 2' 20í6

s|ožéní vÝběrové kombe:

Mgr' Jaros|ava Neumannová, Íedite|ka ško|y a předsedkyně komise
Mgr. Lukáš Boháč, ástupce ňédite|ky ško|y
Liběna Vávrová' vedoucÍ ško|nÍ jÍdetny

K pled|oženÍ nabídek by|i vyzváni 3 uchazeči.
Ke dni ukončenl vÍzvy veřejné zakázky .l2 . 2.2016 byty zas|ány prostřodnictvÍm e.mai|ové adresy
iaros|ava.neumannova@zsp|esivec'cz a zsp|esivec@}šplesivec.& nebo osobně doneseny <to kance|áite iodite|ky ško|y Monabídky:

lEL./FAX: 380 728 252 .  E-MAIL:zsples ivec@zsples ivec.cz
tčo: oosegz40 . D|č: czoosegzlo . sonr;v;i Jp.lá"i icsos česrÝ Kíum|ov
če|  č .2 l  2082343/0300



ZÓk|odní ško|o českr/ Krum|ov, Ptešiv ec 249
Plešlvec 249,  38t  ot  čest ' |  K lum|ov

zŠ r leš lvec
č e s r Ý  x l u r r l o v

PoÍadí
doručení

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

zdťrvodnění

Cena celkem
v Kč bez

DPH

Da|šÍkritéria Termín p|nění Poiadí
vyhodnocení

1
9.2 .2016

Kronen Praha spol. s.r.o.
Lysinská 1863144
143 00 Praha 4 Modiany
D]Č cz 00539236

Nevyhověla
(piekročena
hodnota
zakázky pro
VZMR II.
kateoorie)

477 690 Kč

2
11. 2. 2016

Gastroservis-cb
o|diich ŘeŽábek
Neto|ická 112817
3-70 05 Č. Budějovice
lC: 639 02 681

vyhově|a 398 000 Kč osobníprohlídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

1 .

3
11.2 .2016

Kovos|uŽba oTS
Vrbenská 204416
370 0,| Č. Buděiovice
|Č 251o37o9

Nevyhově!a
(piekročena
hodnota
zakázky pro
VZMR II.
kateoorie)

425 000 Kč

Hlavním kritériem pÍivfběru byla nabizenácena pŤi dodÉení áktadní požadavk .

Jako nejvfhodnější by|a vybrána nabídka:
Gastroservis-cb, oldŤich ŘeŽábek, Netolická 1128n,37o 05 Č. euoc;ovice, tČ: 639 02 681

Zdtivodnění: Firma splni|a podmínky vfběrového Ťízení.

IEL./FAX: 380 728 2s-^ .  E-MA|L:zsples ivec@zsptes ivec.cz
tČo: oosagz40 .  D|č: czooses iab '  . -contovní spo|ení: Čsoa česxÝ Klumlov11če|  č .2  l  2082343/o3oo



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

ČeskÝ KrumIov,
Česrf Krum|ov

P|ešivec 249

V Českém Krumtově 15. 2 2016

TEL./FAX: 900 728 262 . E.MAl l:zsple6tvec@z8plcetvec.cz
lČo: oooosz4o . D|Č: czoo50374o . Bonkovn| spo|ení: čsog česrÝ Kíum|ov
Úče| č.2t20E2343/0300

zš r l rštvrc
čtgrÝ  r tu r r l v


