
zak|odní školo česk'f Krumlov, Ptešivec 249
P|ešivec 249,  38t  ot  Česrr/  Krum|ov

Íl|'.5.ŤJ.l9
Protoko| o zadávacim iízeni pro vzMR ||. kategoÍie

(predpokládaná hodnota zakázky od 100 00í Kč do /o0 000 Kč bez DPH)
mimo reŽim zákona 137/2006 sb'' o veilejnÝch za*"" 

TťJif,i**ij,f#sff,'lť":rJ"y"n 
'"kázek me|ého rczsahu píspěvkovÝmi oEanizacemi

í. Údaje o zedavat.|i: zák|adní ško|a česk! l(um|ov, P|ešivec 249
zastoupena: Mgr. Jaros|ava Neumannová (Íedite|ka ško|y)
|Čo: 00583740
KontaktnÍ osoba: Mgr. Lukáš Boháě (te|- 773 444 585)
e.mail: zsplesivec@zsplesivec.cz

í.í í. Názov akce:
Dodávku a montáž ŽákovskÝch šatních skiíní do prostor ZŠ ČeskÝ Krum|ov, P|ešivec 249.

í.2 Evidenění čís|o zakázky: 03/2016

2. PŤedmět vÝběrového iizení:
Pbdmáem p|nění veÍe'né zauázky jei

a) Dodávku a montáž 20 kus ákovskÝch šatních sklíní tŤídveňová na sok|u, uzamykate|né, vyáuŽené dveře (VÝáuha po ce|é
vÝšce dveŤí)' zábEna prot|ačení dverí V prostoru zámku.
Rozměry: í500 x 900 x 500 mm, vybavenÍ jedné buĎky: po|ice v do|ní části' tyě na ramínka
Korpus šedé barvy, baÍva dveií - Ž|utá.

b) Dodávku a montáŽ 20 kus ákovskÝch šatních skiíní tÍídveňová na sok|u, uzamykate|né, vyáuŽené dveře (y'áuha po ce|é
vÝšce dveií)' zábrana prď|ačení dveií v prostoru ámku.
Rozměry: í500 x 900 x 500 mm, vybavenÍ iedné bui1ky: po|ice v do|ni části' vč na ram|nka
Korpus šedé barvy, barva dverÍ - ěervená.

c) Generá|ní k|íč v poětu 6 kusŮ.

lEL.llAxt 360 l2a 252 . E.MAltrrsplorlvoc@r.plerlvoc.cz
|éo: oo5E3740 .  D|č: czoo58374o .  BonrovnÍlpolcn i|  Č5oB Čer lÝ K lum|ov
ě6l  č.2 l2oE2343/0300



ZÓk|odní ško|o ČeskÝ Krum|ov, Plešivec 249
Ptešivec 249,  38t  ot  Česrr f  K lumlov

zš ? l cš lv !c
2..t Dluh voigJné za|Ózky: 

éltrÝ rrlrr.v

Vei'ejná zakázka ma|ého rozsahu

3'-Mbto p|nění YeŤéj né za|,ázkyl
ZŠ Českf Krumtov, P|ešivec 249, 38í 0.l ČeskÝ Krum|ov

4. Doba p|nénÍ veioJné zakázky
Veěkéé p|něnÍ dané pi'edmětem veřeiné zau'áAcy 03D0.|6 budou provedeny d|e dohody 8 vÍtěznou ÍiÍmou a konkrďizovány
ávaznou kuDn| sm|ouvou či ávaznou obiednávkou.

5. vaÍianhí žešení
zadavate| nepiÍpouštÍ variantnÍ lešenl nabÍdky.

6. Poádavky na způsob zpŤacován| nabÍdky' včotně nabídkové cény
NabÍdková cena bude uvedena v české měně V č|eněnÍ cena bez DPH' VÝŠe DPH a cena včetně DPH. Uchazečem navrŽená cena
je cenou pevnou, nejvÝŠe pilpustnou a zahrnujÍcí veškeré nák|ady nutné pro p|něnl zakázky. NabÍdkovou cenu nenÍ možné
překročit nebo měnit a uchazeč ie vázán nabÍdkovou cenou po ce|ou dobu p|něnÍ veieiné zakázky. NabÍdkovou cenu ie možno
pbkrcěit pouze z d|]Vodu změny ákona o DPH s dopadem na nabidkovou cénu.

7. Proh|Ídk. mbta p|něn|
zadavate| doporuěuje os|ovenÝm uchazečúm osobn| proh|Ídku mÍsta p|něn|. Proh|ldku mÍsta p|něnÍ |ze dom|uvit na te|6fonu
773 444 581 (Mgr. Jarog|ava Neumanová, bdib|ka ško|y) nebo 773 444 585 (Mgr. Lukáš Boháě, ástupce ředite|ky ško|y).

8. Mí.to a teÍmín Prc do]uěení nabídok
TeÍm|n pro doručenÍ nabldok: 26. 2. 20í6 do ío:00
e-mai|em na adíesu: zsp|esive@zsp|esivec.cz nebo |ukas.bohac@zsplesivec.cz nebo osobně či poštou do kance|ále ibdite|ky
ško|y do 26. 2. 20í6 do 10:00
(adresa pro doručen|: zák|adnÍ ško|a ČeskÝ Krum|ov, P|ešivec 249, 38í 0í českÝ Krum|ov)

lEL./fAX: 180 728 252 . E.MAlt:r.pl.tlv.c@r.plotlvoc.ct
|čo:0o5ls7.0 .  D|é: czoo68574o .  lonrovn|.pol .n|:  čso! čot iÝ xÍum|ov
ě.| ě.2l2oE2s/tt/osoo



zak|odní školo Česk'Í Klumtov, Plešivec 249
P|eš ivec  249 ,38 t  o t  čes r r f  K lumIov

Íl|'.5.l,J.l9
9. Doklady
Nabídka uchazeěe musí bÝt podána písemně (na vÝše zmlněné e'mai|ové adresy nebo osobně do kance|á|e |edite|ky ško|y).

.t 0. Hodnotlc| kri!Ória
HodnďcÍm kritériem ie ce|ková nabÍdková cena bez DPH s váhou 100%
P|,ed|oŽené nabÍdky uchazď budou hodnoceny 29. 2' 20í6 v 10:00
Jako neivhodněišÍ bude vybÉna nabÍdka uchazeěe s neiniŽšÍ nabÍdkovou cenou po sp|nění pbdmětu a specifikace veřeiné
zakázk'!.

íí. Termín og|ovení uchazeěrl: 1a' 2.20,|6

Hodnocení nabídek a inÍoÍmace častnÍk vÍběÍového ŤízonÍi 29. 2' 2016

s|ožení vÍběrové komise:

Mgr. Jaros|ava Neumannová, iedite|ka ško|y a predsedkyně komiso
Mgr. Lukáš Boháě' zástupce ředite|ky ško|y
Ladis|av Meškán' spÉvce ško|y

K před|oŽení nabidek by|i vyzváni 3 uchazeči'
Ke dni ukončenÍ vÝzvy ve|einé zakázky 26.2.2016 byt! zas|ány pÍosti'ednic{vlm e-mai|ové adresy
iaros|ava.neumannova@zsp|esivec.cz a zsp|esivéc@zsp|esivec.cz nebo osobně doneseny do kance|álb Íedite|ky ško|y tyto
nabídky:

TEL. /FAX:  380 728 252 .  E -MAIL:zsp les lvec@zsp les lvec .cz
tčo:  oosesz40 .  D|č:  czoos83740 .  Bonkovní spo|ení:  Čsoa ČesrÝ KÍum|ov
če|  č.2 l  2082343/0300



zÓk|odní školo
P|eš i vec  249 '  38 l  0 l

Česk'/ Krum|ov, Plešivec 249
Česk'Í K lumtov

zš r leš lvec
Č t s r Ý  x l u u t . o v

Nabídku nepŤedložila firma: lng. BedÍich DoleŽel - DINA, 742 60 PetÍvald 335

Hlavním kritériem pŤi vfběru byla nabízená cena pÍi dodržení základní požadavk .

Jako nejvfhodnější byla vybrána nabÍdka:
MY DVA group s. s., osadni 1053t28, 170 oo Praha 70, lČ 29030684

Zdtivodnění: Firma splnila podmínky vlběrového Íízení.

PoŤadí
doručení

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

zdtivodněnÍ

Cena celkem
v Kč bez

DPH

Dalši kritéria Termín p|nění Poiadí
vyhodnocení

1
23.2.2016

POLAK CZ s.r.o.
Opatov 348
56912 Opatov
(prostÍednictvím svého
obchodního partnera
v regionu f. Stryhal-
České Budějovice)
|Čo:261095,|4

vyhově|a í66 290 Kč osobníprohlídka
místa plnění

Dle
podmínek VŘ

2.

2
24.2 .2016

MY DVA group s. s.
osadní 1053128
170 00 Praha 70
lČ 29030684

vyhověla 149 786 Kč osobníproh|ídka
místa p|nění

Dle
podmínek VŘ

1 .

V Českém Krum|ově 29,22016

TEL./FAx: 38O 728 252 .  E-MAIL:zsples ivec@zsples ivec.cz
tčo:  oosesz40  .  D lč:  c zoos83740  .  Bonkovní  spo |ení :  Čsog  čes rÝ  KÍumlov
učet  ě .2 l  2082343/0300


